Styrelsemöte för Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening
Mötet hölls 2017-10-08 hemma hos Elin Hansson på Råslättsvägen 7

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 Pernilla 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 2017
5.1. Anmälningarna gick trögt och vi fick förlänga anmälningstiden och skicka ut extra
inbjudan.
5.2. 27 par (54 deltagare), men bara 40 på festen. Många kom väldigt sent.
5.3. Dryckesbiljetter är smidigare! Lägg dryckesbiljetter i kuvert som öppnas efter
efterrätten så slipper man bocka av på lista.
5.4. Skippa kontanter. Bara Swish.
5.5. Bra med lite räkor eller liknande som ger folk nåt att pyssla med när de sitter och
pratar.
5.6. Vi hade 6 kg räkor, men fick 1.5 kg över.
5.7. Det gick åt väldigt lite bröd.
5.8. Samling innan med fördrink och utdelning av kuvert?
5.9. Haga funkar men är ljudmässigt jobbig och ligger långt bort. Bättre ljud i år p.g.a.
fler högtalare på lägre volym samt mer textilier.

5.10. Trevligt med små skyltar och plansch med dryck till försäljning. Det såldes för
760 kr, vilket vi tror var en ökning från föregående år.
5.11. Om festlokal är väl förberedd kan arrangörer vara med på efterrätt.
5.12. Bättre att ha många små skålar för snacks istället för några stora eftersom det är
synd att lägga upp mer än vad som går åt. Med små skålar får gästerna flera
sorters snacks i närheten av sittplatsen.
5.13. Bra att använda digitalt anmälningsformulär. Lägg in allergier per deltagare (som
i planeracykelfest.se)
5.14. Öl, Prosecco och Cube sålde bäst.
5.15. För många läsk-/vattensorter. Nästan bara vatten såldes av det alkoholfria. Det
räcker med Ramläsa och Pepsi Max.
5.16. Till 40 personer gick följande åt:
5.16.1. 57 öl
5.16.2. 6 flaskor Prosecco
5.16.3. 3 flaskor vin
5.16.4. 16 Cube
5.16.5. 9 Cider
5.16.6. 8 ramlösa/läsk
5.17. Det var flera andra aktiviteter samma helg, så kanske ska man köra i andra
halvan av augusti.
6. Ytterligare aktiviteter under 2017
6.1. Styrelsen tog beslut på att inte planera in någon ytterligare aktivitet.
7. Årsmöte 2018
7.1. Årsmöte för 2018 bestäms preliminärt till 1:a mars kl 18.30.
8. Övriga frågor
8.1. Spolning av is i lekparken. Oklart om vi får spola själva eller inte. Otto mailar
kommunen och frågar.
9. Nästa möte
9.1. Mötet hålls 28/1 kl. 19:30 hemma hos Mattias.
10. Mötet avslutas

10.1. Mattias tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare:

Justerare:

____________________

_____________________

Elin Hansson

Pernilla Gustavsson

