Föreningen Ödåkraregionens Framtid
Medlemsmöte
Tid:
2015-01-07 19.00 -20.30
Plats:
Scoutlokalen
Närvarande: Tove Haugen Pihl, Valto Pedersen, Eva Zander,
Rolf Pihl, Arne Svensson, Leif Magnusson
Anteckningar.
1 Mötet öppnades av Arne.
2. Dagordningen godkändes.
3. Uppföljning av förra mötet
Det finns möjlighet att använda en av anslagstavlorna vid Ica så kan vi avveckla den lilla som
behöver bytas ut. Arne Jobbar vidare med det. Tove har kontaktat
Stadsbyggnadsförvaltningen för att få en bättre trottoarkant vid busshållsplatsen så att man
lättare kommer in med rullator.
4. Rapporter angående aktiviteter
a) Under Duvestubbedagen planeras att ha en löpartävling för barn/ungdommar . Är den nya
bron klar är det kanske där vi ska ha samlingsplats? Separat planeringsmöte framöver.
Planering av valborgsmässobålet pågår. I år vill även Fleninge församling hjälpa till.
b) Kalenderförsäljning, Tove kollar hur många som finns kvar hos Jakobssons och Ica. Vi sak
se till att bli av med de sista snarast.
Medlemsbladen är utdelade. Avstämning för eventuell påminnelse i början av februari.
5. Medlemsläge och ekonomi
Föreningen gör en betydande förlust för 2014 av flera skäl:
Stor kostnader för inköp av tält.
Kalenderförsäljningen går med förlust.
Få medlemsavgifter bokförs på 2014 pga. medlemsbladen delades ut senare än planerat, detta
kompenseras i början av 2015.
Vi bör överväga om det är dags att höja medlemsavgiften 2016 för att få större ekonomiska
marginaler.
6. Ny logga och slogan för föreningen
Krav på loggan:
- Föreningsnamn eller förkortningen ÖrF ska finnas med.
- Ska ha en tydlig Ödåkraanknytning.
- Ett budskap med inriktning på framtiden.
- Får gärna vara i färg men ska även gå att använda i svart tryck med bibehållen tydlighet.
- Ska fungera i dokumenthuvud utan att dominera eller ta för stor plats.
I samband med kallelse till årsmötet går vi ut till medlemmarna och ber om hjälp med
utformningen.
7. Midsommarfirande
Vi diskuterade möjligheten att återuppta midsommarfirandet på Tofta igen. Gräsytan utanför
möteslokalen på Norrlyckeområdet kan vara ett annat alternativ. Det bästa är om ÖrF kan
samarbeta med andra aktörer i likhet med valborgsmässofirandet.

Som ett första steg bjuder vi in ett antal föreningar som verkar i området till vårt nästa möte
för att pejla intresset.
- Ödåkra If
- Ödåkra Ridsällskap
- Ödåkra Tennisklubb
- Fleninge hembygdsförening
- Fleninge-Ödåkra scoutkår
- SPF Björka-Ödåkra
- Lions Club Sofiero
Eva Z letar kontaktuppgifter och Leif skissar på en inbjudan.
Målet är att mejla inbjudan vecka 3.
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Att ta upp på nästa möte
Hela mötet ägnas åt att diskutera midsommarfirande med övriga intresserade föreningar.

9. Övriga frågor
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid decembermötet att förelägga ägaren till Spritan att
snygga till på området, laga stängslet och riva en hallbyggnad.
10. Mötet avslutas
Nästa möte är onsdag den 4 februari.
Vid anteckningarna
Arne Svensson

