
Föreningen Ödåkraregionens Framtid 
 

     

Styrelse-och arbetsmöte  

Tid:   2015-04-01 19.00 -20.30  

Plats:  Scoutlokalen  

Närvarande:  Valto Pedersen, Tove Haugen Pihl, Arne Svensson, Eva Carlsson Nagy, Eva         

Zander, Rolf Pihl, Arne Svensson, Leif Magnusson, Robert Malmsjö  

 

Anteckningar.  

 

1. Mötet öppnades av Arne.  

 

1b. Val av justerare Valto P och Eva Z 

 

2.  Dagordningen fastställs.  

 

3.  Genomgång av anteckningar från föregående möte. 

  

4.  Aktiviteter, rapport angående förberedelser  

 Vi går igenom förberedelser inför: 

Duvestubbedagen – 12 april i samarbete med Fleninge hembygdsförening 

Å-rensning på tisdag kl 18.00, de som har möjlighet att hjälpa till är välkomna. 

Loppet startar 10.30 flickor 11.00 pojkar, ankracet startar kl. 12.00 

 Valborgsmässobål - 30 april i samarbete med Scouterna och Lions 

 27:e byggs bålet. Anslag sätts upp efter Duvestubbedagen. 

 

5.  Styrelsens konstituerande 

 A. Kassör – Tove Haugen Pihl fortsatt uppdrag som kassör 

 B. Vice ordförande – Eva Zander väljs som vice ordförande 

 C. Sekreterare – Eva Carlsson Nagy fortsatt uppdrag som sekreterare 

 

6.  Verksamhetsplan för 2015 

 Johan Ragnar tar över ansvaret för hemsidan från Arne. 

 Robert Malmsjö är tältansvarig. 

 Eva Carlsson Nagy är fotoansvarig och sammankallande för järnvägs-gruppen 

 Rolf Pihl är ansvarig för kontakt med kommunen 

  

 Under året tittar vi närmare på om vi kan påverka något gällande ”Spritan”. 

 Vi håller oss informerade om vad som händer gällande järnvägsutbygganden och  

 tar aktiv roll i samrådsmötet som ska hållas på Ödåkradagen. Vi engagerar oss i de aktivitet 

som är inplanerade för året, dvs. Duvestubbedagen, Valborgsmässobål och Ödåkradagen. 

 Vi ska jobba för att marknadsföra nyheter bättre och vad vi har fått igenom.  

 

7.  Medlemsläge och ekonomi.  

 48.500 har vi i kapital och medlemsantalet är 220 hushåll. 

 

8.  Att ta upp på nästa möte 

 Vi planerar vidare vid nästa möte. 

 



9. Övriga frågor 

      Ska vi ändra namn till Ödåkra byaförening nästa år? Ska vi gå med i en organisation för olika 

byalag, om det finns? Ska vi bjuda in oss till Rydebäcks byalag för att höra hur de arbetar i 

föreningen? Eva Z kontaktar Rydebäck byalag. Det finns 4 gamla lyktstolpar som behöver 

renoveras så de inte förfaller. ( 3 vid lekplatsen Erikstenbecksgatan och 1 på Drivhusgatan) 

 Arne kontaktar Jan Norqvist. 

 

9.  Mötet avslutas 

     Nästa möte är den 6 maj. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

 

Eva Carlsson Nagy 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Valto Pedersen   Eva Zander 

 
 


