GAMLA RÅSLÄTTS EGNAHEMSOCH INTRESSEFÖRENING
JÖNKÖPING

Protokoll 2/2011
Styrelsemöte
2011-06-13
hos Magnus Kamstedt

Närvarande
Magnus Kamstedt, ordförande
Mattias Malm, vice ordförande
Ulf Svensson, sekreterare
Pernilla Fridolfsson, kassör
§1
Ordföranden, Magnus Kamstedt, hälsade välkommen och förklarade
styrelsemötet öppnat.

Öppnande

§2
Föreslagen dagordning fastställdes.

Dagordning

§3
Magnus Kamstedt utsågs till ordförande vid årsmötet.
Mattias Malm utsågs till vice ordförande.
Ulf Svensson utsågs till sekreterare.
Pernilla Fridolfsson utsågs till kassör.
Staffan Cewers utsågs till ledamot och kontaktperson för lekparken.
Andreas Fagerberg och Sofia Adelin utsågs till suppleanter vid årsmötet.

Konstituering

Styrelsen får följande bemanning:
ORDFÖRANDE
Magnus Kamstedt
VICE ORDFÖRANDE
Mattias Malm
SEKRETERARE
Ulf Svensson
KASSÖR
Pernilla Fridolfsson
LEDAMOT
Staffan Cewers
SUPPLEANT
Andreas Fagerberg och Sofia Adelin
§4
Protokollet från föregående styrelsemöte 2011-02-10 och årsmötet
upplästes och godkändes.

Protokoll

§5
Magnus drog lite historik om de olika trafikfrågor som vi jobbar med.
Magnus har varit i kontakt med Gunnel Onselius, Jönköpings kommun
angående:
 Hastighetsbegränsning i området.
 Spegel vid bussgatan på Värnamovägen i södra delen av området.
 Förbättrad skyltning till området.

Trafikfrågor

Nya punkter för Magnus att skriva till kommunen om:
 Ändrad hastighet på Norrahammarsleden från 90 km/h till 70 km/h.
 Etablering av gång- och cykelväg på Kyrkovägen mellan
Värnamovägen och Norrahammarsvägen.
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Protokoll 1/2011
Styrelsemöte
2011-02-10
hos Andreas Fagerberg

§5 forts
På nästa styrelsemöte tar vi ställning till om vi ska göra ett massbrev som
medlemmarna kan skicka till kommunen angående följande frågor:
 Hastigheten i området och på Norrahammarsleden.
 Etablering av gång- och cykelväg på Kyrkovägen.

Trafikfrågor
Forts.

§6
Lekplatsen görs i ordning och får el under sommaren.
Föreningen får ansvara för underhållet.
Styrelsen planerar en invigning i början av hösten med korvgrillning, fika,
tipspromenad med vinster och kortare informationspunkter (lekparksgrupp
för underhåll m.m).
Pernilla och Mattias ansvarar för planering av invigningen.
Preliminär tidpunkt för invigning är lördag 10/9 kl. 15:00.
Infolappar om detta delas ut i augusti.

Lekplatsen

§7
Steinunn Ingolfsdottir kallas till nästa styrelsemöte för info om
grannsamverkan.

Grannsamverkan

§8
Magnus Kamstedt och Andreas Fagerberg ordnar inköp av låsbara
anslagstavlor enligt beslut på årsmötet.

Anslagstavlor

§9
Ulf kontaktar David Högberg angående:
 Uppläggning av protokoll.
 Uppläggning av ett par dokument med historik om Gamla Råslätt.
 Om styrelsen kan få behörighet att lägga upp dokument.
 Att lägga upp nyhet om att invigning av lekpark kommer att ske i
början av hösten.

Hemsidan

Mattias pratar med David om att ett enklare upplägg för hemsidan.
Beslutade att ändra föreningens mailadress till info@gamlaraslatt.se ,
Staffan ordnar denna ändring.
§10
Pernilla kontaktar Linnéa angående överlämning av ekonomimateriel.
Ulf ordnar utdrag ur styrelseprotokoll att lämna till banken om ny kassör.

Ekonomi
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§11
Magnus skickar ut förteckning med telefonnummer och mailadresser för
styrelsen.

Övrigt

§12
Nästa styrelsemöte 2011-08-15 kl. 19:00 hos Pernilla.

Nästa möte

$13
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Ulf Svensson

Magnus Kamstedt

