GAMLA RÅSLÄTTS EGNAHEMSOCH INTRESSEFÖRENING
JÖNKÖPING

Protokoll 1/2011
Styrelsemöte
2011-02-10
hos Andreas Fagerberg

Närvarande
Andreas Fagerberg, ordförande
Magnus Kamstedt, vice ordförande
Ulf Svensson, sekreterare
Linnéa Johansson, kassör
Staffan Cewers, ledamot

§1
Ordföranden, Andreas Fagerberg, hälsade välkommen och förklarade
styrelsemötet öppnat.

Öppnande

§2
Föreslagen dagordning fastställdes.

Dagordning

§3
Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

Protokoll

§4
Bullernivån
Staffan skrivit till kommunen via lokala styrelsen i detta ärende.
Andreas har pratat med Trafikverket. De gör inga mätningar utomhus.
Andreas tar kontakt på nytt med Trafikverket angående bullernivån.

Trafikfrågor

Hastigheten
En del kontroller av hastigheten i området är genomförda.
Magnus skriver nytt brev till kommunen och frågar vad som hänt med vårt
tidigare brev i detta ärende.
§5
Lekplatsen kommer att göras om helt och genomförandet är planerat till
2011. För tillfället ligger detta jobb ute hos entreprenör för kalkylering.
Staffan håller dialogen levande med kommunen.
Troligen blir det ingen städning av lekparken i vår.

Lekplatsen

Styrelsen föreslår att vi satsar 30.000:- av vårt kapital på upprustning av
lekparken. Detta förslag tas upp på årsmötet för beslut
§6
Alla nya skyltar om Grannsamverkan är nu uppsatta.

Grannsamverkan
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§7
Alla beställningar är nu levererade och en del tilläggsbeställningar har
kommit in under vintern.

WetterNet

§8
Hemsidan är uppe och fungerar. Det finns önskemål om redaktör till
hemsidan.
Mattias Högberg har haft utlägg för hemsidan. Linnea reglerar detta med
Mattias.

Hemsidan

§9
Linnea rapporterar att omslutningen för 2010 blev 35.519:10.

Ekonomi

§10
Andreas ska köpa in låsbara infotavlor.

Övrigt

§11
Årsmötet kommer att hållas 2011-03-30 kl. 18:30 i Ljungarumsskolans aula.
Linnea bokar aulan och ordnar med fikat till mötet.
Andreas skriver ihop kallelse till årsmötet.
Staffan ordnar lotteri och vinster som förra året.
På årsmötet sker val av följande:

Ordförande.

2 st ordinarie styrelseledamöter. Linnea önskar avgå.

1 st suppleant till styrelsen.

1 st revisor.
Andreas kontaktar och sätter valberedningen i arbete.

Årsmötet

$12
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Ulf Svensson

Andreas Fagerberg

