
Rasbo i Samverkan Styrelseprotokoll T åOtg

Församlingshemmet , Rasbokil 22 nov 2018

Närvarande : Lars-Gunnar Karlsson, Ann-Charlotte Björklund, Staffan Björklund, Gunilla
Zetterling, Andrew Hutchings, Allan Haddleton, BrittSofie Karlsson, Erik Höök, Esbjörn

Forslund, Bert Söderberg, lnger Pettersson, Rolf Eriksson, Håkan Blomsten.

1. Lars-Gunnar hälsade alla välkomna till sista styrelsemötet i RiS 2018.

2. lnger valdes till protokolljustrare.

3. Dagordningen godkändes av mötet.

4. Föregående protokoll, Au 4, ok, lades till handlingarna.

5. Ekonomin är i nuläget god, medel tilldelas integrationsprojektet, meddelar
BrittSofie, också till datakurs kommer bidrag att utgå.

6. För att synliggöra RiS i offentliga sammanhang, finns nu banderoller och beachflaggor
med RiS-logga. Lämpliga att placera synligt för alla.

7. A) Bredband till alla, fortfarande problem med markersättningar, besiktning, nya

anslutningar på vissa platser. B) bredbandskurs, anmälningar pågår, kommer att
hållas i Stavby Bygdegård, Onsdagar. Gunilla ansvarar för kurserna.

8. Landsbyggsdagen l-7 nov. med tonvikt på miljö- och energifrågor, samt avslut på

projektet "bredband till alla", lockade många besökare som fick chansen att ställa
frågor till ansvariga för respektive område.

9. Rasbo lk-s 90 år, jubileum inställt.

10. Årsstämman 2019, 6 mars kl 19oo, Gåvsta Skola, matsalen. Aktuella frågor och

ärenden bestäms inom kort, mötesordförande förslag, Svedberg (v).

11. Medborgarbudget, tas upp iArb.utskott 1-2 dec.

12. Husläkarmottagningen, har fått många anslutna patienter, allt verkar positivt i

nuläget, med två dagars mottagning.

L3. Vigmund har fått ny huvudman, Uppsala kommun har tagit över som ägare.

14. Hall 2000, ärendet behandlas vid nästa Au-möte, 12 dec.

15. Cykelfråga från Röda korset, Lars-Gunnar kontaktar Gunilla Philipsson.



16. lntegrationsprojektet, tisdags träff 27 nov., hur blir RiS och bygden mera delaktiga.

Ordförande Lars-Gunnar Karlsson

17. Tunanoden, ett studiebesök i Oxsätra skall göras av Tunanoden. ,ilnt 
flUilrit

l-8. "stök på byn", frågan fortsätter iAu.

l-9. lnfo.möten under 2O!9? tas upp istyr.möte,24 jan.2019.

20. Manusstopp till Ristaren 29 nov. , utdelas 20 dec.

21. Lars-Gunnar avslutade mötet och bjöd på Tårta, tackade alla för 2018.

Sekreterare Håkan Blomsten
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Justdrare lnger Pettersson


