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Rasbo i Samverkan, Årsstämman 2016
Årsstämma 2 mars 2016 i Gåvsta skola
§1.

Ordföranden i RiS, Lars‐Gunnar Karlsson, hälsade alla, ca 70 personer
välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
Årsmötesförhandlingar

§2.

Till ordförande för årsmötet valdes kommunalråd Maria Gardfjell

§3.

Till sekreterare valdes Håkan Blomsten

§4.

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Allan Haddleton och Kicki Liden

§5.

Mötets stadgeenliga utlysning godkändes av årsmötet.

§6.

Föredragning av styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse,
resultatredovisning och balansräkning presenterades av Lars‐Gunnar,
och bredbandshistoriken av Björn Gullefors. Finns som bilagor 1‐3.

§7.

Revisorernas berättelse, lästes upp av Gunilla Zetterling, bilaga 4.

§8.

Resultat‐ och balansräkning, redovisades av Gunilla Zetterling, bilaga 5.

§9.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.

§10.

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

§11.

Inga arvoden till styrelsen har utgått under 2015.

§12.

Val avstyrelseledamöter och ersättare enligt § 5, i stadgarna.

§13.

Till ordförande omvaldes Lars‐Gunnar Karlsson

§14.

Till vice ordförande omvaldes Allan Haddleton

§15.

Till sekreterare omvaldes Håkan Blomsten

§16.

Till kassör omvaldes BrittSofie Karlsson
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§17.

Föreningens firma och motagande av post tecknas av föreningens
ordföranden, 19490731‐1494 Lars‐Gunnar Karlsson och
19410415‐1206 BrittSofie Karlsson, var och en för sig.

§18.

Till ordinarie revisorer omvaldes Maj‐Lis Lundblad och Inge Näslund,
Ersättare, Inga Köpsèn och Lars Widell

§19.

Valberedningen har följande ledamöter:
Stavby: Bo‐Lennart Janervärn, sammankallande, Tuna: Rune Karlsson,
Rasbo: Percy Westerlund, Rasbokil : Verena Rehbinder.

§20.

Medlemsavgiften fastställdes till 50kr/ person och år.

§21.

Övriga ärenden : Verksamhetsplan enligt bilaga 6.
Vårdcentralen Rasbo‐Alunda, saknar för närvarande 1 läkare,
Skall tillsättas till hösten, 2‐3 dagar/vecka.

§22.

Utdelning av utmärkelse till personer som gjort lite extra för bygden:
Årets Ristare 2016: Hans Ahlström Rasbokil, som för en förnämlig
och kraftfull insats varit en drivande person vid färdigställandet av
Rasbokils bygdegårds ombygdnad.
Övriga utmärkelser : Blommor till Björn Gullefors, Gunilla Zetterling,
BrittSofie Karlsson och Martin Öjes, för deras exta arbete med bl.a.
Bredband och hemsidan för RiS.

§23.
Ordförande Maria Gardfjell avslutade mötet och tackade för förtroendet
att blivit ombedd att leda RiS Årsstämma 2016.

Rasbo 2 mars 2016
Ordförande Maria Gardfjell

Protokolljusterare Allan Haddleton

Sekreterare Håkan Blomsten

Kicki Lidèn
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Under en kort paus bjöd RiS på kaffe och smörgås.
Efter avslutade årsmötesförhandlingar, fortsatte mötet med aktuell information.
Maria Gardfjell gav en kort inblick i kommunstyrelsens arbete, bl.a. framtiden på
landsbygden med dess utveckling, jord ‐ och skogsbruk, aktuell energiförsörjning,
som kan leda till miljö – och klimatförbättring, biogas‐och el.bilar, mm.
Barnfrågor, i synnerhet ensamkommande flyktingbarn, vad bör göras?
Det kom upp frågor som berörde vårt område när det gäller grovsopor till
Hovgården, vattenförsörjning och avloppsfrågan vid ev. utbyggnad av Gåvsta.
Charlotte Folin, från vuxenskolan, berättade om möjligheterna att höja kunskapen
vid användningen av bredband i framtiden.
Gustav Ståhl från Uppsala Stadsnät, gav en grundlig information om bredbandsläget
och den fortsatta utbyggnaden med tidplan, markägarproblem och andra svårigheter.
Christian Östling, Bynet, fyllde på med information om telecom‐branschen och dess
möjligheter till användning, många frågor från deltagarna blev tveksamt besvarade.
Demonstration av teknisk utrustning fans också på plats med kunnig personal.
Årsmötet avslutades och ordförande Lars‐Gunnar Karlsson tackade alla mötesdeltagare
för visat intresse i de lokala frågor som har framkommit.

Rasbo den 2 mars 2016

Håkan Blomsten
Sekreterare

