Föreningen Ödåkraregionens Framtid
Medlemsmöte
Tid:
2015-02-04 19.00 -20.30
Plats:
Scoutlokalen
Närvarande: Valto Pedersen, Eva Carlsson Nagy, Arne Svensson, Sabina Labrakis, Robert
Malmsjö. Rolf Pihl, Ronny Narvell
Speciellt inbjudna: Tommy Larsson SPF Björka-Ödåkra
Åke Hultberg Lions Sofiero
Hans Andersson Ödåkra Ridsällskap
Leif Magnusson Fleninge hembygdsförening
Anteckningar.
1. Mötet öppnades av Arne.
2. Midsommarfirande
Leif har initierat att vi tittar på möjligheten att återuppta midsommarfirandet i Ödåkra igen.
Målet med aktiviteten är att träffas och trivas i Ödåkra.
Alla är överens om att idén är bra. Samprojekt mellan FHF, ÖRS, Lions Sofiero, SPF
Ridskolan: Har styrelsemöte nästa vecka och Hans kollar då om någon kan tänka sig vara med
i kommittén.
SPF: Tommy försöker hitta representanter till kommittén, kan själv gärna hjälpa till men inte
sitta i kommitté.
Lions: Har 19 medlemmar och ingen kan medverka däremot kan de kanske sponsra med
något.
Plats: Gräsplanen på Norrlycke
Vad: En aktivitet för att träffas och trivas i Ödåkra
Att göra: bilda kommitté, Kontakta Robert Meiser för tillstånd, ordna ljudanläggning, kolla
möjlighet till hjälp från kommunen med ställning till stången.
Vem: Vi kollar om Fleninge församling vill vara med.
Tid: förslag: Vi klär och reser midsommarstången 10-12, 14-16 dans kring stången, picknick
Kommitté: Kommittén får komma fram till om det ska vara servering och lotterier.
Kommittémöte: Första mötet onsdag 25 februari kl 19.00 i scoutlokalen. Leif Magnusson
håller i mötet.
Förslag på medlemmar till kommittén från ÖRF: Sabina Labrakis, Arne kolla med Eva Z.
3. Uppföljning av förra mötet
Anslagstavla vid ICA, Arne ordnar tillstånd från Singh och Robert ordnar plexiglas.
4. Rapporter angående aktiviteter
a) Planerade
I samband med Duvestubbedagen är det tänkt att vi ska anordna ett springlopp som vi kallar
Tufve och Sissa-loppet som ska vara för barn. Alla får medaljer.
Det är inplanerat ett valborgsmöte i nästa vecka.

b) Genomförda 5. Medlemsläge och ekonomi
Inga förändringar.
6. Att ta upp på nästa möte
Förbereda årsmötet
7.

Övriga frågor
Ronny Narvell meddelar att valberedningen fått information från Arne att han inte vill
fortsätta som ordförande och inte vill sitta med i styrelsen men vill gärna vara behjälplig i
planfrågor.
Arne informerar att han påpekat att grönområden vid det nya området vid Björka inte bebyggs
och att ogräs växer villt.

8. Mötet avslutas
Nästa möte är onsdag den 4 mars.
Vid anteckningarna
Eva Carlsson Nagy

