Rasbo i Samverkan Styrelseprotokoll 2 2016
Stavby Bygdegård 18 feb. 2016
Närvarande : Lars‐Gunnar Karlsson, Allan Haddleton, Claes Mörlin, Bo Falk, Rolf Eriksson,
Gunilla Zetterling, Berit Johansson, BrittSofie Karlsson, Peggy Alexandersson,
Bert Söderberg, Esbjörn Forslund, Ronny Jansson, Håkan Blomsten
§1.

Lars‐Gunnar hälsade alla välkomna till styrelsemötet

§2.

Gunilla Zetterling valdes att justera protokollet

§3.

Den föreslagna dagordningen godkändes

§4.

Ekonomin är i nuläget god, bokslut och bidragsansökan är klara,
Gunilla Z, redogör ekonomin på årsstämman.

§5.

RiS håller årsstämma den 2:a mars kl 18oo, i matsalen Gåvsta skola
Kommunalråd Maria Gardfjell är utsedd att leda stämman. Hon får
dessutom möjligheten att i korta drag, presentera vad som händer
i kommunledningen i dagsläget, och försöka svara på ev. frågor som
ställs av mötesdeltagarna.
Information om bredbandsläget, Gustav Ståhl från Uppsala stadsnät
redogör om detta.
Charlotte Folin, Vuxenskolan, berättar om hur alla i vårt närområde
kan höja sin kunskap och användning av bredband i framtiden.
Praktiska frågor och redovisningar, verksamhetsberättelse, verksamhets‐
plan, revisionsberättelse m.m.
Årets Ristare, valberedningens förslag på nya styrelse‐ medlämmar,
Och självklart sedvanliga mötesförhandlingar.

§6.

Sammanträdesplan för året : 2 vår‐, 2 höst‐ och ev. 1 övrigt = 5 ordinarie
styrelsemöten, och lika många arb.utskott.

§7.

Bredbandsutbyggnaden, vilka är problemen ?

§8.

Bredbandsutbildningen, studiecirklar ex. 3 ggr. Gunilla redogör för detta.
Även stadsnätet kommer med info.

§9.

Ristaren‐, policy och innehåll, ej reklam och företagsannonser.
Ny redaktion kommer att utses.

§10

Arbetsgrupper, bör uppdateras och förnyas.
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§11.

Utbildning och studieresor, för att upptäcka nya ideèr och syften.

§12.

Sunnersbols busslinga, träff med UL nödvändig.

§13.

Väg 288‐ restlista? Hov‐ Alunda, fortfarande många ?? och anmärkningar.

§14.

Bygdeskriften? Hur skall den ges ut, och när. 3 olika arbetsgrupper jobbar
med densamma i nuläget.

§15.

Övriga frågor, skall en kalender finnas på hemsidan ? förslag mottages.
Ev. hjärtstartarkurs i maj ?

Ordförande Lars‐Gunnar Karlsson

Sekreterare Håkan Blomsten

Justerare Gunilla Zetterling

