
Rasbo i Samverkan Styrelsemöte 3 2017

Hall 2000 2017-04-20

Närvarande : Lars-Gunnar Karlsson, Allan Haddleton, Rolf Eriksson, Percy Westerlund
 Staffan Björklund, Erik Höök, Bert Söderberg, Ronny Pettersson,
 Gunilla Zetterling, BritSofie Karlsson, Ann-Charlotte Björklund, Inger
 Pettersson, Håkan Blomsten.

§1. Lars-Gunnar hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte

§2. Dagordningen godkändes av mötet

§3. Till protokolljusterare utsågs Rolf Eriksson

§4. Vårdhanteringen i vårt distrikt är sen en tid undermålig, stora brister
när det gäller utnyttjande av nyrustade lokaler, personalbrist m.m.
RiS fortsätter att påpeka detta för ansvariga i kommun. Öppet möte
i maj skall utlysas, Kd och C stödjer förslaget.

§5. Bredband Rasbo
a) Uppstartsmöte var den 20 februari
b) Avvekling, register, kontakter, m.m. skall fullföljas av RiS
c) Hemsidan fortsätter att uppdateras av Martin Öjes
d) Datakurser kommer att köras som planerat, tid och plats ?

§6. Bredbandsutbyggnaden är  i nuläget något oviss, ev. klart till 2018

§7. Ekonomin är oförändrat god, även när större utgifter är betalda

§8. Bidragsansökan finns som bilaga till prot.

§9. En uppfölning av årsmötet del 2, där landsbygdsprogrammet pressen-
teradess, var något i underkant mot vad som var förväntat.

§10. Under 2017 kommer RiS att bevaka och driva frågor som rör Vården,
Byggandet i vårt närområde, Kommunala ärenden, Trafikverkets
angelägenheter som angår oss, pendlarparkeringar m.m.
Cykelväg tas upp på nästa Au.

§11 Medlemsläget har ökat markant under året.



Fortsättn. Styrelseprot. 3.  2017

§12. Bygdeskriften är utdelad till alla i närområdet, inflyttade skall ha
möjlighet att få ett ex., varför lager kommer att finnas Gunilla,
Lars-Gunnar och Håkan

§13 Ristaren utdelas nästa gång 1 juni, manusstopp 15 maj, och då skall
Föreningarnas program för sommaren, vara med.

§14 Utbildningsdag, utflykt till Heby, kommer att ske lördag 30 sept.
Ev. andra utbildningar under 2017 meddelas när det är aktuellt.

§15 Övriga frågor : Datastöd ? Swish till RiS ?

Lars-Gunnar avslutade mötet och tackade alla för medverkan

Ordförande  Lars-Gunnar Karlsson Sekreterare Håkan Blomsten

Justerare  Rolf Eriksson 


