Rasbo i samverkan, Årsstämma 2014
Årsstämma 5 mars 2014 i Gåvsta skola, matsal
§ 1.

Ordförande Percy Westerlund hälsade alla, ca 50 personer, välkomna och
förklarade årsmötet öppnat.
Årsmötesförhandlingar

§ 2.

Till ordförande för årsmötet utsågs Stefan Hanna

§ 3.

Till sekreterare valdes Håkan Blomsten.

§ 4.

Två justerare, tillika rösträknare, Allan Hadleton och Bo-Lennart Janervärn

§ 5.

Mötets stadgeenliga utlysning godkändes av medlemmarna.

§ 6.

Verksamhetsberättelsen för 2013 presenterades av Percy Westerlund, finns
som bilaga 1.
Fastställande av resultat-, och balansräkning, Britt-Sofie Karlsson redogjorde
om detta, bilaga 2.
Användande av uppkommen vinst, avsättes till ny räkning enl. årsmöte.

§ 7.
§ 8.
§ 9.

Revisionsberättelsen för 2013, lästes upp av Britt-Sofie Karlsson, då ingen
revisor var närvarande, bilaga 3.

§ 10.

Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2013.

§ 11.

Inga arvoden har utgått under 2013.

§ 12.

Valberedningens förslag på styrelseledamöter antogs av årsmötet. Bilaga 4.

§ 13.

Valberedningen kunde presentera ordförande, Percy Westerlund

§ 14.

Vice ordförande utses senare av styrelsen

§ 15.

Tillika omvaldes Britt-Sofie Karlsson till kassör.

§ 16.

Till ordinarie revisorer omvaldes Maj-Lis Lundblad och Inge Näslund, och till
ersättare, Inga Köpsén och Lars Widell.

§ 17.

Valberedningen omvaldes och finns med på bilaga 4.

Fortsättning av RIS-årsmötesförhandlingar 5 mars 2014.

§ 18.

Medlemsavgiften fastställdes till 30 kr. / person.

§ 19.

Verksamhetsplan för 2014, presenterades av Percy Westerlund, bilaga 5.
Med några tillägg, ytterligare bevakning på vägar och cykelvägar.

§ 20.

Inga anmälda övriga ärenden.

§ 21.

Till årets Ristare utsåg styrelsen, Ljusvandringen i Rasbokil, som Eva Skantz och
Irene Skantz Holmgren sköter om, Diplom och presentkort utdelades.

§ 22.

Årsmötet avslutades . Ett stort tack till Stefan Hanna, som var ordförande för
årsmötet.

Rasbo 5 mars 2014

Ordförande Stefan Hanna

Sekreterare Håkan Blomsten

Justerare Allan Hadleton

Bo-Lennart Janervärn

Fortsättning på RiS- årsmöte 2014 – o3 – 05, i Gåvsta Skola

En kaffepaus med goda mackor serverades av RiS styrelse
Efter avslutade mötesförhandlingar vidtog en information och diskussion kring den
aktuella bredbandsfrågan i närområdet. Bredbandsgruppen med bl.a. Björn Gullefors
Gunilla Zetterling m.fl., informerade om möjligheterna och fördelarna med bredband,
Nedgrävningar av fibernätet och ev. samarbete med Vattenfalls el.kabelnedgrävning.
Kostnader fram till tomtgräns, övriga utlägg, ev. besparingar jämfört med nuläget.
Många frågor från mötesdeltagarna, mycket är oklart för närvarande.
Representanter från bredbandsoperatörer fanns också på plats för att svara på frågor.
Skolfrågor, en het fråga i vårt område.
Skolansvarig från Uppsala kommun informerade om det aktuella läget i våra skolor.
Miljö – och arbetsförhållanden, leg. lärare i alla årskurser, vilka skolor skall elever gå i.
Rekrytering av Rektor till Gåvsta skola, några av frågorna som kom upp.
RiS bevakar det som sker i fortsättningen.

Nybyggnad av Gåvsta församlingshem.
Bengt Karlsson informerade om byggplaner, förslag som finns, bygglov m.m.
Flyttning av Alphyddan och alpstenen?
Gång- och cykelvägar, Jälla – Hov.
Stefan Hanna informerade om Trafikverkets planer på byggnad av vägsträckningen,
där troligtvis en del sidovägar kommer att utnyttjas där så är möjligt.

Årsmötet avslutades och Percy tackade alla för visat intresse.

