Styrelsemöte för Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening
Mötet hölls 2017-04-10 hemma hos Otto Unge på Kyrkovägen 13
Protokoll
Närvarande: Mattias Malm, Pernilla Gustavsson, Elin Hansson, Otto Unge, Paulina Olsson
1. Mötet öppnas
• Mattias hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Val av sekreterare och justerare
• Elin valdes till sekreterare och Otto till justerare.
3. Dagordningen fastställs
• Dagordningen godkännes.
4. Styrelsen konstitueras
• Mattias Malm valdes till ordförande på årsmötet. Övriga poster inom styrelsen
bestämdes enligt nedan:
• Vice ordförande: Otto
• Sekreterare: Elin
• Kassör: Pernilla
• Ledamot: Paulina
• Mattias lägger ut information på hemsida och anslagstavlor.
5. Föregående mötesprotokoll
• Mattias lägger ut föregående mötesprotokoll på hemsidan.
• Föregående styrelsemötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
6. Grenar på Kyrkvägen
6.1. Det hänger grenar från träd över trottoaren på Kyrkovägen. Detta är kommunens
ansvar då det inte ligger på någons tomt. Mattias mailar kommunen om detta.
7. Grillgaller
7.1. Styrelsen bestämde att inte göra någon förändring gällande grillgallret. Det
grillgaller som vilar på eldfasta stenar fungerar bra.

8. Övriga frågor
• Babygunga. Paulina har fått muntligt besked från kommunen att de har beställt och
kommer byta ut den ena gungan mot en babygunga.
• Vatten verkar finnas framdraget till lekplatsen för framtida isspolning. Om någon
under nästa säsong vill spola isen föreslår vi att man kontaktar kommunen och begär
instruktioner för detta.
• Blomlådor på Svangatan. Föreningen tar inte något ansvar eller någon kostnad för
detta. Det finns tydliga instruktioner på kommunens hemsida om hur fastighetsägare
ska hantera önskemål om blomlådor gentemot kommunen. Styrelsen tycker dock att
det är positivt att fastighetsägare engagerar sig.
• Korvgrillning 13 maj. Ansvarsfördelning enligt protokoll från förra styrelsemötet.
Mattias sätter upp info på anslagstavlorna.
9. Nästa möte
• Mötet hålls söndag 10 september 18:00 hemma hos Elin.
10. Mötet avslutas
• Mattias tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Sekreterare:

Justerare:

____________________

_____________________

Elin Hansson

Otto Unge

