
Föreningen Ödåkraregionens Framtid 

 

     

Medlemsmöte 

Tid:   2014-02-05 19.00 - 20.30  

Plats:  Scoutlokalen  

Närvarande:  Helene Trulsson, Valto Pedersen, Arne Svensson, Eva Ingvarsdotter, Tove 

 Haugen Pihl, Rolf Pihl, Eva Zander,  Bo L-Persson, Lars-Åke Jönsson  

 

Anteckningar.  

 

1. Mötet öppnades av Arne.  

 

2.  Dagordningen godkändes.  

 

3.   Genomgång av anteckningar från föregående möte. 
 

4.  Hemsidan.  
 Förändringsförslag framkom: dagordning inför styrelsemöte kan läggas in på hemsidan. 

  

5.  Aktiviteter, rapport angående förberedelser. 

 - Duvestubbedagen lördag 12 april. OBS datumändring 

 - Valborgsmässobål onsdag 30 april i samarbete med Fleninge-Ödåkra scouter och Lions Club 

Sofiero. Rapporterades från ett första planeringsmöte 16 januari. Nytt möte äger rum 27/3.  

 Ang lån/hyra av högtalaranläggning till kör och talare tar Arne kontakt med Erik från 

scouterna. 

 Eva Zander kommer ett lägga ut information ang bålet på Facebook. 

 

6.   Järnvägsgruppen. 

 Trafikverket kommer att delta på Ödåkradagen i år. 

 Eva Carlsson Nagy som inte kunde närvara på dagens möte kommer att ge styrelsen mer 

information vid nästa möte. 

 

7. Inför årsmötet  

 Förberedelser: 

 Verksamhetsberättelsen -  Arne skriver 

 Ekonomi och revision -  Tove i samarbete med revisor 

 Kallelse med dagordning - Arne skriver. Klar för utdelning 26 februari. 

 Valberedningens arbete - Förberedande informationsmöte har ägt rum  

 Blanketter för ÖrF-stipendiet - Tove ordnar 

 Förtäring -  Tove och Rolf ordnar frukt och dryck 

 Extern medverkan - Förslag finns: Öresundskraft ang stadsnät, 

   Stadsbyggnadsnämnden 

 

  

 

 

 

 



 

 Genomgång av dagordning 

och förslag -  10. Beslut om medlemsavgift för år 2014:  

   Förslag oförändrat 50:- 

   15. Beslut om ÖrF-stipendiets storlek: 

   Förslag oförändrat 5000:- 

   16. Övriga frågor och förslag till aktiviteter: 

   Inga förslag från styrelsen. Vid ev förslag från mötet 

   förväntas förslagsställaren själv delta och driva 

   frågan.    

 

8. Undersökning av luftmiljön.  

      Arne skriver förslag till skrivelse ang önskemål om förnyad mätning.  

 

 9.  Medlemsläge och ekonomi. 

 Medlemsvärvning. Förslag till informationsblad diskuterades. Informationen kommer att 

delas ut till alla hushåll i Ödåkra samtidigt med utdelning av kallelse till årsmötet. 

 

 10.  Övriga frågor. 

 - Diskuterades ev risk att scouternas lokal kommer att rivas efter färdigställande av idrottshall 

vid Toftavallen 2015. 

 - Bo L-Persson informerade om tankar ang vattennivån i vattendragen i Ödåkra. 

 

11. Mötet avslutades. 

 Nästa möte äger rum 5 mars i scouternas lokal på Norrlycke. 

  

  

 

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

8 januari 2 april juli semester 1 oktober 

5 februari 7 maj 6 augusti 5 november 

5 mars 4 juni 3 september 3 december 

19 mars årsmöte. Kallelsen skall vara ute senast 5 mars. 

 

 

Vid anteckningarna 

Eva Ingvarsdotter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


