Styrelsemöte för Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening!
Mötet hölls 2014-03-30 hemma hos Mattias Malm på Tallrisvägen 2!

!

Protokoll 2/2014!
Närvarande: Mattias Malm, Pelle Almén, Elin Hansson, Sofia Adelin, Camilla Leandersson!

!

1. Mötet öppnas!
• Mattias hälsar välkommen och öppnar mötet.

!

2. Val av sekreterare och justerare!

!

• Sofia valdes till sekreterare och Elin till justerare. !

3. Dagordningen fastställs!

!

• Dagordningen godkännes.!

4. Styrelsen konstitueras. !
• Mattias Malm sitter kvar som ordförande. Till sekreterare valdes Sofia Adelin. Till vice
ordförande valdes Elin Hansson. Till kassör valdes Pernilla Gustavsson. Pelle Almén
valdes till ledamot. !

!

• Mattias läger ut information på hemsida och anslagstavlor. !

5. Föregående mötesprotokoll!
• Föregående styrelsemötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.!
• Sofia ringer och kollar status på de rostiga lyktstolparna, när ska de bytas ut? Det
finns lyktstolpar i området som det går att öppna luckan på, finns inga skruvar. Detta
känns inte bra när det finns barn i området som kan öppna dem. !
• Sofia har tidigare varit i kontakt med kommunen om cykelväg på Kyrkgatan, hon
ringer igen och hör sig för om möjlighet att få cykelväg. I nuläget är det stora problem
med barn som cyklar över hela gatan på väg till skolan och bilar som kör på tok för
fort.!
• Elin ringer kommunen och pratar med dem om att rinken lutar, reklamation, är det
något de kan se till att fixa. Nu är det problem med spolningen, svårt att få till en bra
is. Hon kollar också om lövhögen kan fraktas bort från lekparken. Hon frågar även om

!

det finns någon möjlighet att få gummimatta under gungorna. !

!
6. Vårstädning av lekplatsen 2014!
• Datum är bestämt till den 26 april kl 10.!
• Fika behöver inhandlas. !
• Mattias köper in korv med tillbehör!
• Pelle köper kakor, 30 st tablettaskar och saft. !
• Kaffe tar Elin, Camilla och Madde med sig. !
• Sofia tar med mjölk och en liten kanna. Köper även in godispåsar till vinnarna av
innebandytävlingen.!
• Jakob håller i en innebandyskyttetävling.!
• Pernilla lägger ut på Facebook och Mattias ser till att det kommer på hemsidan

!

och anslagstavlan.!

7. Övriga frågor!
• Låset i lekparken strular. Pelle kollar om det går att smörja upp. Fungerar inte det

!

köper han in ett nytt. !

8. Höststädning av lekparken bestämdes preliminärt till lördagen den 25 okt 2014.!

!

9. Nästa möte bestämdes till söndagen den 14 sep 2014 kl 19.30, vi håller till hemma hos

!

Sofia. !

10. Mötet avslutas!

!

• Mattias tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!

Sekreterare:! !

!

!

Justerare:!

____________________! !

!

_____________________!

Sofia Adelin! !

!

Elin Hansson

!

!

!

!

