Rasbo i Samverkan, Årsstämman 2015
Årsstämma 11 mars 2015 i Gåvsta skola
§1.

Ordföranden i RiS, Percy Westerlund, hälsade alla, ca 40 personer
välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Årsmötesförhandlingar

§2.

Till ordförande för årsmötet valdes Caroline Andersson

§3.

Till sekreterare valdes Håkan Blomsten

§4.

Två justerare, tillika rösträknare, valdes, Bengt Karlsson och Jan Mårtensson

§5.

Mötets stadgeenliga utlysning godkändes av medlemmarna

§6.

Årsredovisning, verksamhetsberättelser, , presenteradesav Percy och BrittSofie,
finns som bilagor 1,o 2.

§7.

Revisorernas berättelse, lästes upp av BrittSofie, finns som bilaga 3.

§8.

Resultat‐ och balansräkning redogjordes av BrittSofie, bilaga 4.

§9.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2015

§10.

Användande av uppkommen vinst, avsättes till ny räkning enl. årsmötet.

§11.

Inga arvoden har utgått under 2014

§12.

Valberedningens förslag på styrelseledamöter, antogs av årsmötet. Bilaga 5.

§13.

Ny ordförande, Lars‐Gunnar Karlsson, valdes och godkändes av årsmötet.

§14.

Till vice ordförande valdes Allan Haddleton, godkändes av årsmötet.

§15.

Till kassör omvaldes BrittSofie Karlsson

§16.

Ordinarie revisorer, omval på Inge Näslund och Maj‐Lis Lundblad

§17.

Valberedning, finns med som bilaga 5, styrelseledamöter.
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§18.

Medlemsavgiften fastställdes till 30 kr / person.

§19.

Övriga ärenden: Verksamhetsplan för 2015, bilaga 6.
”Stavbygropen”, en presentation av Tomas Bernerlind.
Tomas är huvudansvarig för att denna arena har blivit verklig, och som kan
användas av bygdens föreningar vid olika aktiviteter. Kyrkan, Olands Hembygds
Gille, 4H, Stavby Bygdegårdsförening, m.fl. som exempel.
En läktarplats för ca 300 pers. är upprättad. Vidare finns Boulebanor,
Grillplats och naturgym, m.m.
Bredband : Björn Gullefors beskrev nuläget i stora drag, utförlig beskrivning
finns på RiS hemsida, www.rasbo.org, eller www.bredbandrasbo.se,.

§20.

Utdelning av utmärkelser : Till Årets Ristare utsågs Tomas Bernelind för
Förtjänstfullt arbete i samband med Stavbygropen.
Andra utmärkelser till bredbandsgruppen, Björn Gullefors, Robert Andersson
och Gunilla Zetterling, för deras entusiastiska arbete.
Lars‐Gunnar riktade ett stort TACK till Percy W, som varit med sen RiS startade,
och före det, verksam i KDN,( kommundels nämnden ) Han utsågs också till
hedersmedlem i RiS för all framtid.

§21.

Årsmötet avslutades. Ett stort tack till Caroline Andersson som varit
ordförande för årsmötet.

Rasbo den 11 mars 2015
Ordförande Caroline Andersson

Protokolljusterare Bengt Karlsson

Sekreterare Håkan Blomsten

Jan Mårtensson

Fortsättning på RiS årsmöte 11 mars 2015
Kaffepaus med goda mackor serverade av RiS‐ styrelse

Efter avslutade årsmötesförhandlingar, fortsatte mötet med information om bl.a.
aktuella skolfrågor i vårt närområde.
Caroline Andersson, soc.dem. kommunalråd, är ansvarig för skolfrågor i Uppsala kommun.
Hon var tidigare ansvarig för äldreomsorgen. Samarbete mellan olika partier är gott enligt
Caroline, när det gäller skolverksamheten i kommunen. En viktig del är skolfastighetsfrågor,
med stora investeringar, där har utbildningsnämnden det tunga ansvaret.
Andra frågor som kom upp, var rektorstjänsterna i vårt område, där det f.n. är två‐, istället
för tre, men nyrekrytering är på gåmg.
En annan aktuell fråga är kommunikationerna mellan hem och skola, där fördelning av
resurser inte alltid är tillfredsställda i kommunen. RiS bevakar och arbetar med ärendet.
Caroline lovade att ta med de aktuella frågorna till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Därmed tackade hon för sin medverkan, och därefter tackade Lars‐Gunnar Caroline för att
hon ställde upp till RiS årsstämma 2015.

Årsmötet avslutades och Lars‐Gunnar tackade alla mötesdeltagare för visat intresse.

Gåvsta skola Rasbo 11 mars 2015

Sekreterare Håkan Blomsten

