GAMLA RÅSLÄTTS EGNAHEMSOCH INTRESSEFÖRENING
JÖNKÖPING

Protokoll 1/2012
Styrelsemöte
2012-02-02
hos Mattias Malm

Närvarande
Magnus Kamstedt, ordförande
Mattias Malm, vice ordförande
Pernilla Fridolfsson, kassör
Staffan Cewers, ledamot
Andreas Fagerberg, suppleant
§1
Magnus hälsar välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.

Öppnande

§2
Dagordningen godkändes.

Dagordning

§3
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Nedanstående punkter rörande förra mötets protokoll diskuterades:
 Ingen ytterligare respons har getts på de brev Magnus skickat till
kommunen.
 Nya anslagstavlor klara och uppsatta. Magnus har nycklarna.
Kostnaden gick något över budget och landade på 6400 inkl. moms
(budget på 5000 kr).
 Mattias ska sätta upp kontaktinformation till styrelsen på
anslagstavlorna. Även information om att kontakta styrelsen om man
vill sätta upp något på tavlan. Webbadressen ska vara väl synlig.
 Mattias ordnar så att info@gamlaraslatt.se vidarebefordras till
Magnus.

Protokoll

§4
Staffan hämtar utrustning för spolning av isbanan denna vecka.
Belysningsstolpen finns, men belysningen är inte igång.
Isskrapor och hockeymål har vi inte fått ytterligare besked om. Staffan frågar
igen om detta.
Vi har inte fått feedback om staketet som utlovat. Staffan frågar igen om
staketet.

Lekplatsen

§5
Mattias kompletterar kontaktsidan med foton. Rätta till Magnus
mobilnummer.
Lägg upp inbjudan till årsmötet. Gärna med möjlighet att anmäla sig på
webben. Ska vara klart innan inbjudan delas ut.
Mattias lägger ut protokoll på hemsidan.

Hemsidan
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§6
22 mars kl. 18.30 på Ljungarumsskolan. Anmälan via hemsida? (Mattias
undersöker om det går), mail eller Magnus brevlåda.
Pernilla mailar underlag för inbjudan till Mattias. Mattias fixar layout.
Inbjudan ska vara ute sön 26 feb. Pernilla skriver ut. Andreas delar ut.
Vår bank vill ha ett protokollfört beslut på att styrelsen/kassören har rätt att
teckna banken. T.ex kan beslut tas på årsmöte att "styrelsen har rätt att
teckna föreningens bankkonto och ska företrädas av den som utses till
kassör på konstituerande styrelsemöte".
Vi måste ta upp frågan om styrelsens frihet att använda föreningens pengar
inom bestämda ramar (rörelsekapital).
Inköp av bod på lekplatsen måste tas upp på årsmötet. Tanken är att ha
gräsklippare, krattor, sopkvastar mm. Hänglås med kod krävs. Måste
förankras hos kommunen. Staffan hör med kommunen.
Städning av lekplatsen med grillning 21 april på förmiddagen.

Årsmötet 2012

§7
Föreningen har 41 800 kr i kassan.

Ekonomi
och kassa

§8
Inget speciellt togs upp.

Övriga frågor

§9

Nästa möte

Nästa möte är årsmötet 22 mars.

§10
Magnus tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Mattias Malm

Magnus Kamstedt

Avslutning

