Styrelsemöte för Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening
Mötet hölls 2017-01-29 hemma hos Pernilla Gustavsson på Grågåsgatan 9
Protokoll 1/2017
Närvarande: Mattias Malm, Pernilla Gustavsson, Elin Hansson, Paulina Olsson
1. Mötet öppnas
1.1. Mattias hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Val av sekreterare och justerare
2.1. Elin väljs till sekreterare för mötet. Pernilla väljs till justerare.
3. Dagordningen fastställs
3.1. Dagordningen godkännes.
4. Föregående mötesprotokoll
4.1. Föregående styrelsemötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
5. Planering av årsmöte 2017
5.1. Mötet kommer att äga rum den 2 mars kl 18.30. Ett klassrum i Ljungarumsskolan bokas
av Mattias som också hämtar nyckeln. Inbjudan till årsmötet läggs upp på hemsidan och
anslagstavlorna senast två veckor innan mötet.
5.2. Kaﬀe fixar Otto. Saft fixar Mattias. Tårta fixar Elin.
5.3. Mattias ser till att inbjudan kommer upp på anslagstavlan.
5.4. Mattias ser till att det kommer upp på hemsidan
5.5. Pernilla skriver en notis på Facebook.
5.6. Paulina skriver en notis på Instagram.
6. Föreningens framtid
6.1. Önskemål finns på att föreningen ska leva kvar då vi äger en gemensam släpvagn. Flera
av styrelsen medlemmar känner att de kan tänka sig att sitta kvar ett år till för att hålla
styrelsen levandes.
7. Korvgrillning i lekplatsen våren 2017
7.1. Korvgrillning kommer att äga rum den 13 Maj 2017 kl 11:00.
7.2. Korv och fika behöver inhandlas. Ansvar enligt nedan.
7.2.1.

Korv med tillbehör: Mattias

7.2.2.

Grillning: Otto

7.2.3.

Kakor, 30 st tablettaskar och saft: Mattias

7.2.4.

Kaﬀe: Elin och Otto

7.2.5.

Mjölk: Mattias

7.3. Pernilla lägger ut på Facebook och Mattias ser till att det kommer på hemsidan och
sätter upp information på anslagstavlan.
8. Övriga frågor
8.1.

Spolning av is i lekparken. Otto tar kontakt med kommunen och efterfrågar status/
rutiner på spolningen.

9. Mötet avslutas
9.1. Mattias tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Sekreterare:

Justerare:

____________________

_____________________

Elin Hansson

Pernilla Gustavsson

