Rasbo i Samverkan Styrelseprotokoll 4 2016
Rasbo Församlingshem 20 april 2016
Närvarande : Lars‐Gunnar Karlsson, Allan Haddleton, Ann‐Charlotte Björklund,
Jonny Pettersson, Erik Höök, Bert Söderberg, Inger Pettersson,
Rolf Eriksson, BrittSofie Karlsson, Björn Gullefors, Esbjörn Forslund,
Håkan Blomsten, adjung. Lisa Björk.
Kommande möten : Styrelsem.: 2 juni, 29 sept., 24 nov., 26 jan. ‐17, årsmöte 1 mars‐17.
AU : 11 maj, 24aug., 26 okt., 15 dec., 15 feb.‐17.
Ristaren i lådan : 1 juni, 14 sept., 2 nov., 28 dec., 15 feb.‐17.

§1.

Till protokolljusterare valdes Allan Haddleton

§2.

Årsmötesprotokollet påskrivet och klart, finns på hemsidan.

§3.

Föregående protokoll, 10 mars, rättat och skickat till hemsidan.

§4.

Ansökan om föreningsbidrag för 2016, har gjorts av Lars‐Gunnar.

§5.

Många nya medlemmar i RiS, efter årsmötet, positivt.

§6.

Bredband ,utbyggnaden fortsätter med full aktivitet, ansvar och
koll på utrustning verkar vara i ordning, en huvudstation planeras
att placeras i Gåvsta, utbildningar för gemeneman finns på önskelistan.

§7.

Sjukresebussen till Akademiska, skall den gå in via Gåvsta?
Lisa Björk undersöker rutterna i nuläget, utförlig information finns som
Bilaga från Lisa. Där framgår även övriga trafikförhållanden från UL.
Beträffande busskurer kan samordning ske med utvekl. gruppen i Alunda
Bättre förbindelse med Tuna vsk. Stavby K.a. Hov.

§7b.

§8.

Möte den 13 april med Malena Ranch, läkartjänsten till Gåvsta söks via
Alunda? Ej officiellt om besökstider och ‐dagar i nuläget.

§9.

Trafiksäkerheten efter 288‐an behöver åtgärdas, trafikgruppen i Ris
har möte om detta.

§10.

Arbetsgrupper, bilaga finns om arb. fördelningen, en uppdatering bör
göras och aktiveras.

§11.

Öppet möte i juni ?

§12.

Ristaren i lådan 1 juni med varierande innehåll, bl.a. sommaraktiviteter,
Invigning Rasbokils Bygdegård, läkarstationen, m.m.

§13.

Gåva från RiS till Rasbokils bygdegård, äppelträd.

§14.

Nästa möte, våravslutning, 2 juni, ev. studiebesök i någon form?

Ordförande Lars‐Gunnar Karlsson

Sekreterare Håkan Blomsten

Justerare Allan Haddleton

