Styrelsemöte för Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening
Mötet hölls 2015-02-15 hemma hos Pernilla Gustavsson på Grågåsgatan 9
Protokoll 1/2015
Närvarande: Mattias Malm, Pernilla Gustavsson, Elin Hansson, Sofia Adelin, Pelle Almén, Marcus
Östklint
1. Mötet öppnas
• Mattias hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Val av sekreterare och justerare
• Sofia väljs till sekreterare för mötet. Elin väljs till justerare.
3. Dagordningen fastställs
• Dagordningen godkännes.
4. Föregående mötesprotokoll
• Föregående styrelsemötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Sofia fortsätter att jaga kommunen om trafiksituationen på Kyrkogatan!!!
Elin har sökt kommunen ang gummimattor under gungan och för att kolla om de kan fixa rinken.
Cykelfesten planeras för fullt.
5. Planering av årsmöte 2015
• Mötet kommer att äga rum den 26 mars kl 18.30. Ett klassrum i Ljungarumsskolan bokas av
Pernilla som också hämtar nyckeln. Inbetalningskort och inbjudan till årsmötet ska läggas i
alla brevlådor i området. Områden enligt nedan.
• 1Elin
• 2 Pelle
• 3 Sofia
• 4 Mattias
• 5 Mattias
• 6 Pernilla
• 7 Pernilla
• Mattias skriver ut 200 kopior av inbjudan och Pernilla ger 170 inbetalningskort. Dessa ska
sedan delas ut minst 2 veckor innan årsmötet, d.v.s i slutet av vecka 10.
• Kaﬀe fixar Sofia och Elin. Saft fixar Mattias. Bullar (30st) fixa Pelle.
• Mattias ser till att inbjudan kommer upp på anslagstavlan.
• Mattias ser till att det kommer upp på hemsidan och Pernilla skriver en notis på Facebook.
• Information om städdagen ska även stå med på inbjudan.
6. Valberedning 2015

• Styrelsen har diskuterat valberedningen och har en plan, dock kommer det att fastställas
vem som sitter på vilken post på årsmötet.
• Otto Unge har tackat ja till att vara med i föreningen.
• Marcus har även pratat med Andreas och Disa Rönnkvist men har inte fått något svar.
• Sofia Adelin lämnar sin plats.
7. Cykelfest 25 april 2015. 50 personer har anmält sig så vi har beslutat att vi ska genomföra
denna fest. Sofia, Pernilla, Elin, Camilla och Johanna kommer att driva detta vidare. Vi
informerar om detta på årsmötet.
8. Vårstädning av lekplatsen 2015
• 18 april kl 10.
• Fika behöver inhandlas.
• Mattias köper in korv med tillbehör
• Mattias köper kakor, tablettaskar och saft, fixar även kaﬀekoppar osv.
• Elin tar med kaﬀe.
• Pernilla lägger ut på Facebook och Mattias ser till att det kommer på hemsidan och
infotavlor.
• Sofia målar barnen, kommer att köpa in ansiktsfärg. Jakob kanske kan hålla i en
innebandytävling. Pris till innebandytävlingen köper Sofia.
9. Övriga frågor. En motion inför årsmötet. Vi har pratat om vad man skulle kunna göra för
pengarna som finns i föreningen. Tankar om att köpa in en släpkärra som vi kan ha i
föreningen togs upp, detta får diskuteras vidare på årsmötet.
10. Mötet avslutas
• Mattias tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Sekreterare:

Justerare:

____________________

_____________________

Sofia Adelin

Elin Hansson

