Årsmötesprotokoll
Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening
Årsmötet hölls den 23 mars 2010 I Ljungarumsskolans aula.
Mötet inleddes med en informationstund om Grannsamverkan av Polisens
representant och föreningens kontaktperson Steinunn Ingolfsdottir. Sedan bjöds det
på fika och därefter inleddes årsmötesförhandlingarna.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Andreas Fagerberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet .
§ 2 Fastställande av dagordning
Mötet godkände dagordningen. Övriga frågor; Stadsnät, nyinflyttade.
§ 3-5 Val av funtionärer
Till ordförande för mötet valdes Andreas Fagerberg, till skreterare för mötet
Staffan Cewers, till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes David
Högberg och Per-Olof Brink.
§ 6 Verksamhetsberättelse
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för 2009 (Bilaga 1)
§ 7 Redovisning av kassarapport
Kassör Linnea Johansson läser upp kassarpporten.
Utgående balans 2009-12-31: 28 319:10:-.
§ 8 Revisonsberättelse
Revisionsberättelse rör 2009 lästes upp.
§ 9 Medlemsavgift
Mötet beslutade enhälligt att fastställa behålla medlemsavgiften till 100:även för 2010.
§ 10 Val av föreningsfunktioner
Mötet valde följande funktioner:
Till ordinarie styrelse valdes:
Ordförande: Andreas Fagerberg. Övriga ledamöter, Staffan Cewers, Linnea
Johansson, Magnus Kamstedt och Ulf Svensson.
Suppleant styrelsen:
Mattias Malm
Revisorer:
Birgitta Christoff och Vilhelm Wesslund
Revisorssuppleant:
Helgi-Valur Fridriksson
Valberedning:
Madelene Zetterberg och Mikael falk
Kontaktperson grannsamverkan:
Steinunn Ingolfsdottir

§ 11 Inkomna motioner
Föreningshemsida:
David Högberg har inkommit med förslag om att föreningen lägger upp en
hemsida med föreningsinformation, kontaktuppgifter osv. David själv kan
tänka sig att ordna med det praktisk. Kostnaden för hemsidan beräknas till
omkring 500:-. Detta är kostnader för en .se domän. Mötet biföll förslaget
och gav David Högberg i uppdrag att göra en hemsida.
Fibernät
Ordförande informerade om Jönköpings energis planer på Wetternet i
området och att det vi mötet var 40% av de boende som skickat in bindande
avtal. Sedan tidigare har man sagt att man vill att 50% av de boende binder
sig. Vi hoppas att fler kan komma till när skyltar sätts upp på området.
Jönköpings energi ska ta beslut i från den 31 mars. Ordförande uppmanar att
följa utvecklingen på Jönköpings energis hemsida.
§ 12 Övriga frågor
Nyinflyttade
Nyinflyttade medlemmar hälsas välkomna. På mötet finns boende från tre
adresser representerade; Råslättsvägen 11 och 24 samt Kyrkovägen 13.
Spegel Värnamovägen – Svangatan.
Frågan om vägspegel på ovan angivna korsning tas upp och styrelsen
informerar om att man haft uppe frågan med kommunen men att man inte
vill sätta upp speglar pga att dessa ofta vandaliseras.
Lyktstolpar
Det framkom önskemål om att ta upp skicket på områdets lyktstolpar med
kommunen då dessa, på flera platser, är i dåligt skick.
Styrelsen tar med sig denna fråga
§ 13 möte avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och årsmötet avslutas.

Efter mötet gjordes en utlottning med trädgårdsredskap, fyra priser delades
ut.

____________________
Staffan Cewers
Protokollförare
____________________
David Högberg
Justerare

____________________
Per-Olof Brink
Justerare

