Årsmötesprotokoll 2011
Gamla Råslätts egnahems‐ och intresseförening
Årsmötet hölls den 30 mars 2011 i Ljungarumsskolan.
Mötet inleddes med årsmötesförhandlingar, sedan bjöds det på fika och därefter
genomfördes en utlottning av trädgårdsredskap.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Andreas Fagerberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet .
§ 2 Fastställande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§ 3 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Andreas Fagerberg.
§ 4 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Ulf Svensson.
§ 5 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes David Högberg och
Torbjörn Johansson.
§ 6 Verksamhetsberättelse
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för 2010, den godkändes och
lades till handlingarna.
§ 7 Redovisning av kassarapport
Kassör Linnea Johansson läste upp kassarapporten, den godkändes och lades
till handlingarna. Utgående balans 2010‐12‐31 var 35.519:10:‐.
§ 8 Revisionsberättelse
Revisor Birgitta Christoff läste upp revisionsberättelsen för 2010, den
godkändes och lades till handlingarna.
§ 9 Medlemsavgift
Mötet beslutade enhälligt att fastställa behålla medlemsavgiften till 100:‐
även för 2011.
§ 10 Val av föreningsfunktioner
Mötet valde följande funktioner:
Till ordinarie styrelse valdes:
Ordförande: Magnus Kamstedt.
Övriga ledamöter: Staffan Cewers (1 år), Ulf Svensson (1 år),
Mattias Malm (2 år) och Pernilla Fridolfsson (2 år).

Suppleanter styrelsen: Andreas Fagerberg (1 år) och Sofia Adelin (2 år)
Revisorer: Birgitta Christoff och Vilhelm Wesslund
Revisorssuppleant: Helgi‐Valur Fridriksson
Valberedning: Madelene Zetterlind
Kontaktperson Grannsamverkan: Steinunn Ingolfsdottir
§ 11 Inkomna motioner
Sivert Bomberg inkom med en motion om att försöka få skylten ”Gamla
Råslätt” på Norrahammarsleden flyttad från södra till norra sidan. Skyltning
vid Göteborgsvägen bör kompletteras med ”Gamla Råslätt”. Styrelsen tar
med dessa punkter i sitt arbete.
David Högberg inkom med en motion om att nyttja domänen gamlaraslatt.se
för föreningen och han uppmanade medlemmar till skicka information till
David för lagring.
Styrelsen hade två motioner:
‐ Inköp av låsbara anslagstavlor (från förra året).
‐ Föreningen satsar 30.000:‐ på upprustning av lekparken (lekstugan och
belysning).
Årsmötet godkände båda motionerna.
En diskussion om trafikfrågor följde och styrelsen fick i uppdrag att ta med
följande i det fortsatta arbetet:
‐ Försök få ner hastigheten på Norrahammarsleden (kommunal väg) från 90
km/h till 70 km/h eller 60 km/h för att på så sätt få ner bullernivån.
‐ Försök få ner hastigheten på Kyrkovägen som är hårt trafikerad. Förslag till
åtgärder: blomlådor, smalare vägbana och bredare gångväg, en ny cykelväg
mellan Norrahammarsvägen och Värnamovägen.
‐ Eventuellt utforma ett brev om trafikfrågor som medlemmar kan skicka (dvs
massbrev) till kommunen och diarieförs.
§ 12 Övriga frågor
Grannsamverkan
Steinunn meddelade att område 2 saknar kontaktpersoner, de tidigare har
avböjt. Förslag på nya kan lämnas till Steinunn.
Skyltar om Grannsamverkan är nu uppsatta, meddela Steinunn om skyltar
förstörs. Steinunn har dekaler om Grannsamverkan.

Lekparken
Ingen städning av lekparken i vår. Vi planerar för en invigningsfest när
ombyggnationen är klar.
Nyinflyttade
Inga nyinflyttade medlemmar.
David Högberg framförde en eloge till den avgående styrelsens arbete med
upprustning av lekparken och WetterNet till området.
§ 13 Årsmötesförhandlingar avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och årsmötet avslutas.

____________________
Ulf Svensson
Protokollförare

____________________
David Högberg
Justerare

____________________
Torbjörn Johansson
Justerare

