
           Rasbo i Samverkan Styrelseprotokoll 5  2016

     Rasbokils bygdegård   2  juni   2016

Närvarande : Lars-Gunnar Karlsson, Allan Hadleton, Berit  Johansson, Ann-Charlotte 
Björklund, Erik Höök, Bert Söderberg, BrittSofie Karlsson, Gunilla Zetterling,
 Jonny Pettersson, Björn Gullefors, Håkan Blomstern.
Adjungerade  : Håkan Andersson, Dag Zetterling, Rasbokils Hembygdsförening.
 
Lars-Gunnar hälsade alla välkomna och särskilt dagens gäster.
 
Dag Zetterling berättade om föreningens historia, från början, 1927, en IOGT förening,
Och från 1980-84, nuvarande förening, en viktig del var Kilens IF, med flera sportaktiviteter
Föreningen har idag ett rikt och aktivt utbud.

Håkan Andersson gav en utförlig berättelse om det ideella arbete som medlämmarna
lagt ner på att få Bygdegården i nuvarande skick, ca 9000 tim. och 70 personers insats
har skapat allt detta. 

Bra datum att komma ihåg : styr.möten, 29/9, 24/11, 26/1-17, årsmöte 1/3-17.
AU : 24/8, 26/10, 15/12, 15/2-17.
Utgivningsdag Ristaren : 14/9, 2/11, 28/12, 15/2-17

§1. Dagordning

§2. Justerare :  Ann-Charlotte Björklund

§3. Föregående protokoll, 20april, godkändes.

§4. Ekonomin, oförändrad, kommunalt bidrag?

§5. Landsbygdsforum 10maj,  20juni lidersårsstämma, Gunilla och Allan deltar.

§6. Medlemsantalet i RiS  ökar, just nu ca 250st. bra för bygden och RiS.

§7.1 Många frågor kring vårdcentralen just nu, mycket är oklart kring Rasbo
vårdcentral, läkare saknas, just nu vänder vi oss till Alunda VC.  

§7.2 Grävningen för bredbanden fortsätter, en knutpunkt förläggs i Gåvsta.
Viktiga frågor som markavtal, operatörer, är fortfarande aktuella.

§8. Sjukresebussen går via gl.a. macken månd.- fred. 3ggr./dag, Lisa Björk
Kollar med UL om bussen kan göra en tur via Gåvsta skola, diffust svar
från ansvarig på UL.



§9.a Busslinjerna, tider och ökat intresse? Glädjekalkyl från UL, tittar man på
parkeringarna vid vissa hållplatser är snarare antalet resande färre.

§9.b Flytt av busskuren vid Örby, fortfarande osäkert.

§10. Ristaren  i lådan nästa gång, 14 sept. med bl.a. innehåll, sjukresor, Stavby
Skola i schacktävling, kulturveckan med kakkalas, traktorrace Stavby, m.m

§11. Arbetsgrupper, bifogad fil styr.möte 3. 10 mars-16, om aktuella ärenden i
Bl.a. Alunda vårdcentral, v.21 och 22. Räddningstjänstfrågor på landsbygden
V 36 och 37.
-Nya förskole- och skollokaler i Gåvsta. 
-Friluftsbadens standard och kostnader.
-Kommunens översiksplan, remisstid 31/8.
-Resume´ av väg 288 Hov – Alunda

§12. Studie- och utbildningsdag ? 24 sept. / 1 okt.

§13. Oland  visar, RiS deltar inte.

§14. Nästa styr.möte 14 sep.18.3o

Lars-Gunnar avslutade mötet och önskade alla en skön sommar

      Ordförande Lars-Gunnar Karlsson  Sekreterare Håkan Blomsten

Justerare Ann-Charlotte Björklund

  


