Protokoll för Rasbo i Samverkans Styrelse möte
Den 4 november 2020 kl. 18.30
Plats via Zoom
Närvarande: Birgitta Elfving, Andrew Hutchings, Gunilla Zetterling, Camilla Westerlund,
Roine Thunberg, Rolf Eriksson, Britt-Sofi Karlsson, Esbjörn Forslund, Staffan Björklund och
Ann-Charlotte Björklund
1§

Ordförande öppnade mötet

2§

Till justerare valdes Ann-Charlotte Björklund

3§

Dagordningen godkändes med tillägg till övriga frågor

4§

Tidigare protokoll godkändes med ordförandejustering i styrelsemöte protokollet 2020-11-04 under
paragraf 6a
a. Styrelsemöte 2020-09-02 , AU möte 2020-10-21

5§

Rapporter
Ekonomin är god och vi har 33 medlemmar
Information om ” Ny kurs för landsbygden - för ett Sverige som håller ihop ” riktningen på
landsbygdspolitiken innebär att skapa förutsättningar för landsbygden att utvecklas. Länsstyrelsen
anordnar kurser i områdena Greppa näringen, ekologisk produktion, Ett rikt odlingslandskap ,
Diversifiering för nya jobb samt kommersiell service och det finansieras av staten och EU
Information om att Frivilliga resursgrupper ( FRG ) togs upp som en fråga i kommunfullmäktige och
Erik Pelling svarade att dom hade haft det tillfälligt under pandemin med Röda korset . Det finns
intresse för FRG men att det behöver byggas upp en organisation för FRG och med en dialog med
civilförsvaret så räknar man med att dessa grupper finns under 2021 - 23

6§

Valberedningen inbjuds till mötet den 15/12

7§

Kriterier för årets Ristare kan inte vara för tydliga för det försvårar nomineringen

8§

Årsstämma hålls den 25 mars och Roine ordnar lokal

1

Protokoll för Rasbo i Samverkans Styrelse möte
Den 4 november 2020 kl. 18.30
Plats via Zoom
Närvarande: Birgitta Elfving, Andrew Hutchings, Gunilla Zetterling, Camilla Westerlund,
Roine Thunberg, Rolf Eriksson, Britt-Sofi Karlsson, Esbjörn Forslund, Staffan Björklund och
Ann-Charlotte Björklund
9§

Verksamheter
a. Kontakt ombud per ort håller i kafémötena
b. Cafémöten med krisberedskaps information med någon från civilförsvaret eller lottakåren
som håller ett föredrag
c. Krisberedskap: Mötet den 24 oktober ställdes in på grund av Corona restriktioner ,
återkommer efter nyår.
d. Föreningens policy bestämdes att Staffan och Ann-Charlotte skriver en ny inledande policy
som Birgitta och Roine fyller på med en arbetsordning
e. Studiebesök Information från besöket vid Landsberga gård
f.

10§

Integration ingen aktivitet under pandemin

Ristarens utgivningsdagar presenterades samt en önskan att få hjälp av samtliga att skicka in material
till Ristaren
Nästa nummer utges 10-11 december med manusstopp 22 november

11§

AU: den onsdag 2/12, placering öppen till vidare
Styrelsen: 15/12 planeras vara i Rasbokils bygdegård, jultallrik serveras

12§

Övriga frågor - Gunilla tog upp om att UL kommit ut med information om olika betalsätt i corona tider
Det är endast 33 betalande medlemmar i RIS och man planerade att skapa en broschyr för att
informera om vikten att vara medlem, utgivning till februari
Inköp av gatupratare, behövs till kafémötena. Britt-Sofi anskaffar dessa

13§

Mötet avslutas

Birgitta Elfving ordf.

Ann-Charlotte Björklund justerare
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Roine Thunberg sekreterare
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