RiS ,

Rasbo i Samverkan, Årsmöte 7 mars 2018
Årsmöte

§1.

7 mars i Gåvsta skola

Ordförande i RiS , Lars-Gunnar Karlsson öppnade mötet, och hälsade alla,
ca 40 personer, välkomna till årsstämman 2018.

Årsmötesförhandlingar
§2.

Till ordförande för årsstämman valdes Jonas Segersam, kommunalråd
för KD, i Uppsala kommun, speciellt inbjuden av RiS, till årets stämma.

§3.

Till sekreterare valdes Håkan Blomsten.

§4.

Till justerare och rösträknare utsågs Lars-Erik Karlsson och Gunilla Philipsson.

§5.

Dagordningen fastställdes och godkändes av årsstämman.

§6.

Mötets stadgeenliga utlysning godkändes av årsmötet.

§7.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2017, Lars-Gunnar
redogjorde för densamma, finns som bilaga 1.

§8.

Fastställande av resultat och balansräkning, BrittSofie Karlsson berättade
om ekonomiska läget i RiS, bilaga 2 .

§9.

Användandet av uppkommen vinst, avsätts till kommande räkenskaper.

§10.

Revisorernas berättelse upplästes, bilaga 3.

§11.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§12.

Inga arvoden har utgått till styrelsen, förutom direkta utlägg och tjänster.

§13.

Val av styrelseledamöter: Styrelseledamöter och ersättare valdes enligt
valberedningens förslag.

§14.

Till ordförande, 2018, omvaldes Lars-Gunnar Karlsson.

§15

Till revisorer valdes Maj-Lis Lundblad och Jörgen Bergmark och till
Revisorsuppleanter Inga Köpse`n och Lars Widell.

§16. Till valberedning omvaldes Bo-Lennart Janervärn, Rune Karlsson och
Rebinder , nyval, Gunilla Philipsson.

Verena

§17.

Medlemsavgiften oförändrad, 50 kr/ person

§18. Verksamhetsplan, Lars-Gunnar redogjorde för kommande verksamhet
2018, bilaga 5.

under

§19

Övriga anmälda ärenden, en utvecklingsplan för Tuna-Stavby är under

utarbetning

§20.

Till årets Ristare har utsetts Gunborg Wallsten Lejsta, med motivering:
Gunborg visar värme, godhet och omtanke, samt har en medmänsklighet
som uppskattas av alla.

§21.

Ordförande för mötet, Jonas Segersam avslutade mötet och tackade för
förtroendet att blivit inbjuden och fått leda RiS årsstämma 2018
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Protokolljusterare

Lars-Erik Karlsson

Gunilla Philipsson

Fortsättning på RiS årsstämma 7 mars 2018

Efter avslutade årsmötesförhandlingar, fortsatte mötet med aktuell information
om byggnadsregler och byggnadsprojekt i vårt närområde.
Bygglovschef, Christian Blomberg, beskrev vilka regler och paragrafer som styr och
reglerar skillnader inom och utanför detaljplanerade områden.
t.ex. gränser till granne, inglasning av verander, attefallshus, m.m.
En tidig ide´ till bostadsutformning centralt i vårt område, gav Bo Falk en utförlig
beskrivning om.
Henric Jansson, Salabacke Bygg, berättade om att få tänka fritt i en kant av Gåvsta.
Att lyfta utvecklingsnoden Tuna med bostäder, gav oss Ulf-Peter Holgersson en inblick i.
Samtliga byggherrar gav årsmötesdeltagarna en inblick i vad som är aktuellt och dessutom
intressant för vår bygd i framtiden, för Rasbobygden skall fortsätta att utvecklas.
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