Rasbo i Samverkan
Styrelseprotokoll
Alphyddan 16 Januari 2O2O
Närvarande: Andrew Hutchings, Rolf Eriksson, Britt-Sofi Karlsson, Gunilla
Zetterling, Ann-Margret Öberg-Wiklund, Birgitta Elfving, Roine Thunberg, Atlan
Haddelton, Camilla Westerlund, Percy Westerlund, adj. Bo Lennart Janervärn,
Ann-Charlotte Björklund, Staffan Björklund och Erik Höök.

1. Ann Charlotte hälsade alla välkomna och speciellt Bo-Lennart från
valberedningen och förklarade mötet öppnat.
Till sekreterare valdes Erik Höök.

2.
3. Staffan och Gunilla valdes till protokolljusterare.

4. Dagordningen med tillägg under övriga frågor godkändes.
5. Föregående protokoll diskuterades och godkändes.
6. Britt-sofi informerade om det ekonomiska läget, det är bra.
7. Valberedningen

Bo Lennart går igenom inför årsmötet, att de som vill gå

ur styrelsen, anm. det till honom. Bo Lennart sitter gärna kvar
valberedningen, men inte som sammankallande. Styrelsen

i

uppmärksammade Bo Lennart på att det är ett ändrat antal ledamöter m
m idet nya stadgeförslaget.

8. Gruppen "studiebesök" informerar genom Birgitta att hon har haft
kontakt med Åke classon vattholma och vi är välkomna på ett
studiebesök, återkommer om lämpligt datum.
9. Medlemsrekrytering: vi behöver öka medlemsantalet. styrelsen
diskuterade att göra en separat folder och förtydliga i Ristaren så att vi
kan öka medlemsantalet. Vi tar frågan till arbetsdagen.
10. Arbetsdagen den 18 januari då åker vi till Odalgården och diskuterar vår
verksamhetsplan m m för 2020. Gunilla tar med kopior av uppsala
kommuns "Stöd till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin
bygds utveckling" och går igenom den. Gunilla och Birgitta hjälper till
med att göra en plan för dagen. Samåkning.
11. Årsmöte den L2 mars.

ordf. centerpartiet står på tur. Tema "upplevd

otrygghet".
12. Ristaren nr. 1,2020 kommer i lådan 13 febr. Manusstopp 26 jan.

L3. Nästa möte 10 feb.
14. Övriga frågor.

A) Årets " Ristare", kom med förslag.
B) Gunilla informerar om att några damer brukar träffas, de har kommit
in på frågan om " Kris och Beredskap" och då kontaktat henne för att
se om Ris kan göra något i denna fråga. styrelsen beslutade att
Gunilla kontaktar dem och diskuterar om Ris skall ordna träffar
angående "Kris och Beredskap".

C) Camilla informerar om att narkotika och fyrverkeripjäser figurerar i
vårat område. Skolan har gått ut med information via ett mail till
foräldrar som har barn iskolan. Camitla kotlar med skolan om vi kan
ge samma information i Ristaren.

L5.

Ann-Charlotte avslutar mötet och tackar alla närvarande och hälsar
välkommen till arbetsdagen på lördag.

Vid protokollet
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Erik Höök

Justeras

Staffan Björklund

