
Föreningen Ödåkraregionens Framtid 
   

Medlemsmöte  

Tid:   2015-03-04 19.00 -20.30  

Plats:  Scoutlokalen  

Närvarande:  Valto Pedersen, Eva Carlsson Nagy, Arne Svensson, Robert Malmsjö.  

Rolf Pihl, Tove Haugen Pihl, Ronny Narvell, Eva Zander, Leif Magnusson, 

Lars-Åke Jönsson 

 

 

Anteckningar.  

 

1. Mötet öppnades av Arne.  

2.  Dagordningen fastställdes 

   

3.  Uppföljning av förra mötet 

 Vi går igenom anteckningarna 

  

4.  Rapporter angående aktiviteter 

a) Planerade 

Valborgsmässobålet – Rolf redogör för det som är inplanerat. Blir ingen kör i år.  

Det är inplanerat ett nytt planeringsmöte tisdag 24 mars. 

Nästa planeringsmöte inför Duvestubbedagen är på måndag. 

Midsommarkommitteen hade möte där bland annat Sven Nydahl medverkade. Nästa 

planeringsmöte inför Midsommarfirande är den 11 mars.  

Vi behöver bli bättre på att gör inlägg på vår Facebooksida som marknadsför våra aktiviteter! 

 

 b) Genomförda  

   Diverse planeringsmöte är genomförda, se ovan! 

 

5.  Medlemsläge och ekonomi 

 Vi har skickat ut påminnelser på mejl gällande medlemsavgifterna. 

 

6.   Ny logga och slogan 

 Vi lämnar uppdraget att ta fram logga och slogan till nya styrelsen efter årsmötet. 

 

7.  Inför årsmötet 

 Förbereda årsmötet den 18 mars. Vi skriver på verksamhetsberättelsen. Kallelsen går ut via 

mejl. Valberedningen har arbetat för att få fram namn till styrelsen några namn fattas 

fortfarande. 

Ny blankett för nomineringar finns på hemsidan och vi tar med några till årsmötet också. 

Förtäring: beställ rosbiff och kalkonbricka med potatissallad för 25 personer, vatten, öl, Eva 

beställer. Robert Mason från stadsbyggnadsförvaltningar kommer och berättar om 

satsningarna de gör i området. Eva kommer att informera om järnvägsplanerna. Det ska 

beslutas om medlemsavgift för 2016 som vi föreslår vara 70 kr. Anledningar för ökningen är 

ökade omkostnader för våra aktiviteter. Stipendiets storlek ska för 2016 vara 5 000 kr. 

 

8.  Att ta upp vid nästa möte 

 Återkoppla från planeringsmöten. 

 



 

9. Övriga frågor 

     Ska vi ha någon medlemsvärvning vid våra aktiviteter? Nej, endast på Ödåkradagen. 

 Vi behöver arbeta för att få tillbaka direktanslutning med tåg från Ödåkra till Malmö som 

tidigare. Försämringen är markant nu när alla måste byta i Helsingborg. 

 

  

10.  Mötet avslutas 

      Nästa möte är onsdag den 1 april. 

 

    Vid anteckningarna  

 

     Eva Carlsson Nagy 


