1(2)
2019-06-13

Samfällighetsföreningen Rasten
Protokoll från styrelsemöte 2019-06-13

Plats:

Ullstämmavägen 346, Gustav Flodén

Närvarande:

§1

Robert Drotz
Per Brunman
Gustav Flodén
Tore Nanneson
Joakim Wikman
Mötets öppnande
Ordförande Joakim Wikman hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2

§3

Dagordning






Genomgång av föregående protokoll
Aktivitetslistan
Ekonomiuppföljning och underhållsplan
Uppföljning vårsstäddagen 2019
Övriga frågor

-

Dagordning godkändes

Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll. Kvarvarande frågor förs över till dagens
protokoll.

§4

Aktivitetslistan 2019
Aktivitetslistan för styrelsen gicks igenom och uppdaterades, se Bilaga 1.
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§5

Ekonomiuppföljning och underhållsplan
170kkr är nu öronmärkt för åtgärder enligt underhållsplanen, avsätts minst
20kkr per år. Görs åtgärder enligt underhållsplanen tas medel från denna kassa.
Halvårsresultat 2019-06-13, se Bilaga 2, enligt plan.
Underhållsplanen gicks inte igenom på dagens möte.

§ 6 Uppföljning vårstäddagen 2019
Städdagen utfördes med gott resultat, alla uppgifter blev utförda. Uppskattat
med dryck till maten.
Nya gungdjur är monterade (mestadels under städdagen).

§7

Övriga frågor
Stadsnätsbolaget har kontaktat styrelsen gällande utbyggnad av fiber
(erbjudande till enskilda hushåll). Vi har meddelat vår befintliga lösning med
gruppavtal Comhem och att installation med största sannolikhet inte är
intressant för våra medlemmar.

§8

Nästa Möte
Nästa styrelsemöte planeras till 5 september kl 19 hos Joakim UV348.

§9

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

__________________
_________________
____________________

__________________

Joakim Wikman
Ordförande

Robert Drotz
Sekreterare

Bilaga 1

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Aktivitetslista Styrelsen 2019

Senast uppdaterad:

2019-06-13

Aktivitet

Ansvarig

Avrapportering

Föreningens stadgar

Tore

Klart
Föreningens stadgar ses över för att se om de ska
uppdateras och förnyas. Tore har gett ett förslag på
uppdaterade stadgar, genomgång av Tore behövs innan
beslut (ej närvarande på aktuellt möte). 9/6: Ska
uppdateras. Tore presenterar slutgilltigt förslag. 6/12:
Tore har gått igenom slutgilltigt förslag, styrelsen
granskar för beslut på styrelsemötet i februari. Läggs fram
för beslut på årsstämman 2019. 7/2: Stadgeförslag klart,
läggs ut för påsyn innan årsstämman; delas ut med
inbjudan alternativt läggs ut på hemsidan med notis.
21/3: Nya stadgar antagna på dagen årsstämma.

Aktivitet klar

Ersättning av uttjänade gungdjur/vippbräda
på lilla lekplatsen.

Gustav

Klart
Gungdjuren behöver ersättas. Vippbrädan kan ev
repareras. Tre nya gungdjur beställs varav minst en
monteras på höststäddagen. 6/12: Framflyttat pga restad
leverans. Monteras vid vårstäddagen lämpligtvis med
minigrävare.

Gemensam bastu?

Joakim

Joakim har framfört en idé om gemensam bastu. Joakim
undersöker förankring/önskemål hos medlemmar samt
hur denna kan utformas.

Länkar vippbräda lilla lekplatsen slitna

Gustav

Gustav kontrollerar reservdel.

Konstverkets beständighet

Joakim

Konstverket "Naturvektor" vid stora lekplatsen börjar bli i
dåligt skick. Behöver bevakas gällande åtgärd innan den
blir till fara för lekande.

Plantering av nya buskar/bär

Per

Enligt synpunkter på medlemmar ses beståndet av
buskar/bär över inför hösstäddagen för beslut av
styrelsen.
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