Styrelsemöte för Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening
Mötet hölls 2013-06-10 hemma hos Mattias Malm på Tallrisvägen 2
Protokoll 2/2013
Närvarande:
Mattias Malm, Pernilla Gustavsson, Marcus Östklint, Elin Hansson, Camilla Leandersson
1. Mötets öppnande
• Mattias hälsar välkommen och öppnar mötet. Camilla väljs till sekreterare för mötet.
2. Fastställande dagordning
• Dagordningen godkännes.
3. Konstituering av styrelse
• Mattias Malm - Ordförande
• Elin Hansson - Vice ordförande
• Sofia Adelin - Sekreterare
• Pernilla Gustavsson - Kassör
• Marcus Östklint - Ledamot
• Magnus Kamstedt - Suppleant
• Camilla Leandersson - Suppleant
4. Föregående mötesprotokoll
• Vi gick igenom föregående protokoll från årsmötet.
5. Aktivitet under 2013
• Städdagar höst (12/10) och vår. Datum för vårstädning bestäms vid nästa
styrelsemöte.
• Gräsklippning - styrelsen uppmanar till hjälp från alla medlemmar att klippa gräset på
lekplatsen under sommarhalvåret. Styrelsen beslutade att köpa in en bensindriven
gräsklippare till lekplatsen. Mattias ansvarar. Budget 5000:-. Vi kommer inte att ha
bensinen ståendes i skjulet utan Mattias kommer att ha den ståendes hemma hos
sig. Anslag till informationstavlan görs av Elin. Marcus lägger ut det på Facebook och
Mattias på hemsidan.

• Isspolning - Marcus tar kontakt med kommunen om lutningen på rinken så att det ska
underlätta för vinterns spolning.
6. Övriga frågor
• Fråga lyftes om att ha ett informationsblad till nyinflyttade med information om
föreningen. Elin tittar över och skriver ett utkast.
• Mattias uppdaterar hemsidan och lägger ut bilder på nya styrelsen.
7. Nästa möte
• Styrelsemöte måndag 23/9 18:30 hemma hos Elin på Råslättsvägen 7.
• Preliminärt: Styrelsemöte måndag 3/2 2014 18:30 hemma hos Marcus på
Kyrkovägen 18.
• Preliminärt: Årsmöte måndag 10/3 2014 klockan 18:30. Plats meddelas senare.
8. Mötet avslutas
• Mattias tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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