
Protokoll för Rasbo i Samverkan

Styrelsemöte 2019-09-04, Alphyddan kl, 18.30

Närvarade: Ann-Charlotte Björklund, Staffan Björklund, Gunilla Zetterling, Andrew Hutchings, Rolf
Eriksson, Percy Westerlund, Britt-Sofi Karlsson, Allan Haddleton, Roine Thunberg, Esbjörn Forslund,
Anette Pettersson, Erik Höök

1 § Mötets öppnande:

Sammankallande Ann-Cha rlotte Björklund öppnade mötet
2 § Val av sekreterare:

Birgitta Elfving valdes till sekreterare för mötet
3 § Val av justerare:

Gunilla Zetterling

4 § Fastställande av dagordning:

Med komplettering på övriga f rägor, datakurs och dåligt underhållna vägar.

5 § Föregående protokoll:

Sammankallande gick igenom föregående protokoll som sedan lades till handlingarna.

6 § Ekonomi, erhållit sökt bidrag/ Presentation av sökta bidragsområden:

Britt-Sofi Karlsson föredrog föreningens ekonomi, vi har fått anslag från kommun om 201 000

kr som enligt budget ska fördelas till Ristaren, hemsidan, datakurs, gång-cykelväg,

kultur/fritid-barn och ungdom, vårdcentralen-färdtjänst-äldre, integration, landsbygdsdag-

krisberedskap, studiebesök och Tuna utvecklingsgrupp.

7 § Översyn stadgarna, arbetsgruppen:

Birgitta och Gunilla har tittat på stadgarna och gjort en del förändringsförslag som

diskuterades. Nya tankar och idder kom fram som gruppen jobbar vidare med då även med

Roine. Nästa förslag kommer till nästa möte.

Beslut togs att extra stämma ska hållas den 20 november

8 § Pendlarparkeringar, fastställda riktlinjer:

Kommunen har tagit beslut om att ta fram en handlingsplan om bl.a. pendlarparkeringar

med prioritering på landsbygden där Gåvsta ingår, vi avvaktar tills den är klar för att se vad vi

kan göra.

9 § Rasbo stenar, informationstavla, "samlingsplats" Vad villviiRlS-info Gunilla:

Beslut togs att vi bordlägger frågan tills det finns ett beslut om vart pendlarparkeringen

hamnar i Gåvsta för att sen ta upp frågan igen.

10 § GånS- och cykelväg, följetong - RIS agerande i fortsättningen:

Avvaktar om hur vi ska gå vidare tills den tidigare omnämnda handlingsplanen finns

tillgänglig.

11§ Spångakorset, Väg 288, skrivelse alt kontakt Motormännen:

Beslut togs att fortsätta få tag i Motormännen samt göra en skrivelse till Trafikverket.

12§ Ristaren, info om innehåll av redaktören: Nummer a/2019 presenterades, utdelas den
t2-1319. Nästa nummer har manusstopp 6/10 och utdelas 24-25/10. Årets sista nummer
delas ut 19-20/1,2.1d6er och underlag till de kommande två numren mottages tacksamt av

reda ktionskommittdn.



13 § Minimässa; Om krisen kommer. Tidpunkt och innehåll:
Beslöts att hålla den,23/1.1. i Gåvsta och en arbetsgrupp kommer att utses för att ta fram
innehåll.

14 § Aktivitet EPAtraktorer, info av Roffe:

Rolf berättade om motorklubben hade anordnat ett par träffar med ungdomar med EPA-

traktorer som samlat många deltagare. Dom behöver hjälp med att skriva ansökningar om
resurser till verksamheten. Det gör vi gladeligen och önskade få information om hur

verksa m heten fortskrider.

15 § Övriga frågor:

a. Datakurs: Gunilla har pratat med Tomas Persson (Kursledaren)och han ställer upp även i

år och återkommer när kurstillfällena ska hållas.

b. Dåligt vägunderhåll: flertal av våra mindre vägar är mycket dåliga. Förslag finns att vi ska

göra en skrivelse om det men först ska vigöra en egen inventering, den görs av Esbjörn

Forslund.

15 § Mötets avslutande

Ann-Charlotte avslutade mötet med att tacka för visat intresse.
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