Rasbo i Samverkan Styrelseprotokoll 5 2018
Rasbokils Hembygdsgård 31 maj 2018
Närvarande : Lars-Gunnar Karlsson, Britt Sofie Karlsson, Ann-Charlotte Björklund.
Gunilla Zetterling, Jenny Jewert, Andrew Hutchings, Rolf Eriksson,
Bert Söderberg, Allan Haddleton, Erik Höök, Percy Westerlund,
Håkan Blomsten.
Dagens gäst : Dag Zetterling, Rasbokils hembygdsförening.
Säsongsavslutning på RiS möten i Hembygdsgården i Rasbokil. Lars-Gunnar hälsade Dag
Zetterling välkommen, och han inledde med en rundvandring och en utförlig beskrivning av
Hembygdsgårdens historia, från soldattorp tilldess nuvarande utseende.
Hembyggsföreningen övertog hela fastigheten i början av 1950-talet. Med hjälp av
medlemmars frivilliga insatser, försöker man att hålla Hembygdsgården i bra skick. En
trivsam oas i landsbyggsmiljö att bevara.
§1.

Ordinarie mötet fortsatte därefter enligt dagordningen, men med en
presentation av styrelsen för ny ledamot, Jenny Jewert, som tar hand om
skolfrågor i styrelsen.

§2, 3.

Val av sekreterare och justerare, Håkan respektive Allan.

§4, 5.

Dagordningen fastställdes och föregående protokoll, från AU, godkändes
och lades till handlingarna.

§6.

Jenny Jewert valdes officiellt in i styrelsen, under rubriken skolfrågor.

§7.

a) Bredbandsutbyggnaden fortsätter enligt plan, med en del störningar
som inverkar på tidsplaneringen.
b) Avstämning på bredbandskurser AU 22 aug.
c) Projektavslutning i samband med mässa i nov.

§8.

En framtidsplan är att ha en mässa den 18 nov. ,som handlar om framtida byggplaner, miljö och energi i vårt närområde.

§9.

En mindre grupp i AU, med ledning av Gunilla Zetterling, har behandlat
frågan om personuppgifter, högaktuellt för dagen, som skall gälla f.o.m.
25 maj i RiS medlemsregister bl.a.

§10.

Läkarstationen i Gåvsta kommer kanske igång inom kort, intresserad
personal finns.

§11.

Vigmund, där var det tänkt att ett möte med anställda skulle ägt rum,
men det blev tyvärr inställt.

§12.

Integrationsprojektet fortsätter med framgång, sista tisdag i månaden.

§13.

Barnomsorgen i Gåvsta kommer inte att förändras, däremot kommer några
moduler att flyttas, frågan tas upp i nästa styr.möte.

§14.

Många sökande till rektorstjänsten i Tuna / Stavby, som är tillsatt.

§15.

Utvecklingsnod Tuna, möte med kommun.

§16.

Hastighetsbegränsning i Jönninge / Skoby, 50 -> 40 km /h. RiS stöder
förslaget, givet i tätbebyggt område.

§17.

Stökigt på byn ? Möte 13 Juni kl 18oo i matsalen Gåvsta Skola.

§18.

Öppet möte 14 sep., väg 288, Vigmund, Läkarstationen.

§19.

Ristaren nr.4 manusstopp 27 aug. utkommer 13 sep.

§20.

Bidragsansök. 2018 , ok.

§21.

Övriga frågor, Hemsidan skall uppdateras och hållas aktuell

Ordförande Lars-Gunnar Karlsson

Justerare Allan Haddleton

Sekreterare Håkan Blomsten

