Styrelsemöte för Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening
Mötet hölls 2015-04-12 hemma hos Pernilla Gustavsson på Grågåsgatan 9
Protokoll
Närvarande: Mattias Malm, Pernilla Gustavsson, Pelle Almén, Elin Hansson, Otto Unge,
Camilla Leandersson
1. Mötet öppnas
• Mattias hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Val av sekreterare och justerare
• Elin valdes till sekreterare och Pelle till justerare.
3. Dagordningen fastställs
• Dagordningen godkännes.
4. Styrelsen konstitueras
• Mattias Malm valdes till ordförande på årsmötet. Övliga poster inom styrelsen
bestämdes enligt nedan:
• Vice ordförande: Otto
• Sekreterare: Elin
• Kassör: Pernilla
• Ledamot: Pelle
• Mattias lägger ut information på hemsida och anslagstavlor. Mattias skapar konton till
hemsidan för samtliga medlemmar i styrelsen. Pernilla ser över admin inlogg till
facebook för att Camilla ska få tillgång att lägga ut information om grannsamverkan.
5. Föregående mötesprotokoll
• Föregående styrelsemötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
6. Vårstädning av lekplatsen 2015
• Datum är bestämt till den 18 april kl 10.
• Aktivitet/tävling för barnen. Sofia har ansiktsmålning för barnen.
• Korv och fika behöver inhandlas. Ansvar enligt nedan.
• Korv med tillbehör: Mattias

• Kakor, 30 st tablettaskar och saft: Mattias
• Kaffe: Camilla, Pelle och Otto
• Mjölk: Mattias
• Godispåsar till vinnarna av innebandytävlingen: Sofia ordnar denna om tävlingen
blir av.
• Pernilla lägger ut på Facebook och Mattias ser till att det kommer på hemsidan
och anslagstavlan.
7. Cykelfest 2015
• Kommer att genomföras 25:e april.
8. Höststädning av lekplatsen 2015
• Datum preliminärt bestämt till lördag 17:e oktober.
9. Grannsamverkan
• Camilla tar kontakt med polisen för att efterfrågar information och material (skyltar
och klistermärken) kring detta. Hör även med polisen om de rekomenderar att man
fortfarande har kontaktlista uppdelat på områden.
• Camilla kommer att gå ut med aktuell information på hemsidan och facebook.
10. Släpkärra
• Ansvarig för släpkärran blir Henrik Gustavsson, Grågåsgatan 9.
• Informationsblad med tydliga regler kommer att sättas ihop och läggas ut på
hemsidan. Henrik ansvarar för detta.
• Henrik ser över försäkringar och vilka alternativ som finns.
• Otto ser över möjligheten med att ha information kring bokade tider via hemsidan.
• Förslag på inköp av kärra och tillbehör (vinterdäck, lås, sladdar) tas fram av Henrik
och Pelle.
• Ett dokument med regler och ansvar ska skrivas under första gången man lånar
kärran.
11. Grillgaller på lekplatsen
• Styrelsen ser över detta på städningen av lekparken 25:e april.
12. Övriga frågor

• Inga frågor.
13. Nästa möte
• Mötet hålls 13:e september 19:30 hemma hos Pelle.
14. Mötet avslutas
• Mattias tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Sekreterare:

Justerare:

____________________

_____________________

Elin Hansson

Pelle Almén

