Protokoll fört vid styrelsemöte med Rasbo i Samverkan den
6/1L 2019 Kl. 18.30 i Alphyddan.
Närvarande: Ann-Charlotte Björklund, Staffan Björklund, Gunilla Zetterling,
Birgitta Elfving, Rolf Eriksson, Britt Sofi Karlsson, Camilla Westerlund, Percy
Westerlund, Bengt Karlsson, Allan Haddleton, Ronny Jansson, Erik Höök, Andrew
Hutchings.

§1. Sammankallande Ann-Charlotte Björkiund hälsade de närvarande välkomna
och förklarade mötet öppnat.

§2. Till sekreterare för mötet valdes Rolf Eriksson.

§3. Att justera dagens protokoll valdes Britt Sofi
94.

Den uppsatta dagordningen godkändes.

§5. Föregående mötes protokoll
§6.

Karlsson.

lades efter genomläsning

till handlingarna.

Kassören Britt Sofi Karlsson meddelar att ekonomin är god.

§7.

Dom reviderade stadgarna diskuterades och godkändes med vissa
ändringar. Extra stämma för beslut om stadgarna den 20:e November.

§8. Ann-Charlotte har skrivit till Trafikverket angående många aåtiga småvägar
vårt område och fått svaret att det kommer att göras punktinsatser, men nåjra
mer omfattande arbeten är inte planerade. Vad gäller Spånga-korset är det inte
Trafikverket man skall vända sig till, utan Länsstyrelsen och det kommer att
göras. Ann-Charlotte skall även kontakta polisen för att få olycks-statistik för
sträckan Stavby Kyrka-Spångakorset.
Regionen har kontaktats angående gång och cykelväg på eller vid väg G73
mellan Örby och Rasborondellen. Svaret är att det ingår i planen 2020-2026 då
regionen skall göra en utredning.

§9.

§10. Ann-charlotte presenterade ett antal arbetsgrupper enl. följande:

Äldrefrågor: Ann viklund, Percy westerlund, Rolf Eriksson Tid: Nov-Dec.
Kultur för barn och ungdom: Camilla Westerlund, Britt Sofi Karlsson, Anette
Pettersson. Tid: December.

Tidtabeller UL: Esbjörn Forslund , Ronny Jansson. Tid: December
studiebesök: Erik Höök, Birgitta Elfving, Allan Haddleton. Tid: Januari.
Bjuda in föreningar och andra intresserade till ett möte: Gunilla Zetterling, Roine
Thunberg, Staffan Björklund Tid: Januari.

§11. Staffan redogjorde för innehållet i Ristaren (i lådan 19:e Dec.) manusstopp
1:a December. Han uppmanade också alla att komma med uppslag för artiklar.
§12. Mötestider 2O2O: Styrelsemöte 16/1 Årsmöte L2/3.
§13. Birgitta rapporterade om Länsstyrelsens Landsbygdsenhets fördelning av
pengar.
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§14. Gunilla meddelade att det fortfarande finns plats på datakurs.
§15. Beslutades att ha en arbetsdag för styrelsen den 18/1
§16. Ann-Charlotte tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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