Styrelsemöte för Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening
Mötet hölls 2016-10-11 hemma hos Paulina Olsson på Tallrisvägen 9
Protokoll
Närvarande: Mattias Malm, Pernilla Gustavsson, Paulina Olsson, Elin Hansson, Otto Unge
1. Mötet öppnas
1.1. Mattias hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Val av sekreterare och justerade
2.1. Elin valdes till sekreterare och Paulina till justerare.
3. Dagordningen fastställs
3.1. Dagordningen godkännes.
4. Föregående mötesprotokoll
4.1. Föregående styrelsemötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
5. Uppföljning av cykelfest 2016
5.1. Lyckad fest som vi vill försöka få till även nästa år. Det räcker med två par för att
arrangera detta. Pernilla och Paulina kommer att skicka mail till samtliga som
deltagit på cykelfesten med förfrågan om intresse att vara med och arrangera
nästa år.
5.2. Till nästa år behöver man förtydliga några punkter i utskicken. Att man måste
vara medlem i föreningen för att delta, antalet gäster som kommer, information
om gästerna saknar allergier.
6. Korvgrillning på lekplatsen hösten 2016
6.1. Datum är bestämt till den 22 oktober kl 11.
6.2. Korv och fika behöver inhandlas. Ansvar enligt nedan.
6.2.1.

Korv med tillbehör: Otto

6.2.2.

Kakor, 30 st tablettaskar: Otto

6.2.3.

Saft: Mattias

6.2.4.

Kaffe: Elin

6.2.5.

Mjölk: Otto

6.2.6.

Pernilla lägger ut på Facebook och Mattias ser till att det kommer på
hemsidan och anslagstavlan

7. Årsmöte 2017
7.1. Årsmöte för 2017 bestäms preliminärt till torsdag 2 mars kl 18.30.
8. Övriga frågor
8.1. Spolning av is i lekparken, Otto hör av sig till kommunen och kollar om de spolar
isen i lekparken eller om detta är något vi själva ska göra i föreningen.
8.2. Fråga har kommit om föreningen kan samordna en plats att lämna
trädgårdsavfall. Vi bedömmer att den nya sortergården på Råslätt samt
föreningens släpkärra uppfyller detta behov.
8.3. Föreningen önskar god jul! I år har föreningen tänkt att arrangera en julmacka
med tillbehör. Datum är bestämt till torsdag 8 december kl 18.00-19.30. Inbjudan
och information om anmälan sätts samman av Paulina och Pernilla. Detta
kommer att delas ut under november.
9. Nästa möte
9.1. Mötet hålls söndag 29 januari 2016 kl. 18:00 hemma hos Pernilla.
10. Mötet avslutas
10.1. Mattias tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare:

Justerare:

____________________

_____________________

Elin Hansson

Paulina Olsson

