
 

 
Styrelsemöte och arbetsmöte       

Tid:        2017-04-04 19.15 -20.45       

Plats:       Scoutlokalen       

Närvarande:         Eva Carlsson Nagy, Tove Haugen Pihl, Rolf Pihl, Eva Zander, Arne Svensson,     

Robert Malmsjö, Anders Larsson, Cea Nilsson 

      

Anteckningar.         

1 Mötet öppnades av Eva Zander         

2 Dagordningen fastställs.        

3 Föregående mötesprotokoll gås igenom         

4 Medlemsläge och ekonomi  

210 hushåll, 45223 kr i kassan  

5 A) Spritan – inget nytt 

B) Järnvägen – 26 april kl. 18.30 i Scoutlokalen. Alla som går på mötet ska läsa på 

våra synpunkter. Eva Z, Eva CN, R Narvell, Yvonne Johansson, Arne S, Tove går. 

C) Folktandvården – Inget nytt  

6 Årsmötet -  ca 20 personer kom på årsmötet. Kontaktcenter gjorde en bra presentation. 

Förslag finns på att byta mötes dag till 2:a tisdagen i varje månad. Vi beslutar att ändra 

mötesdag till den 3:e tisdagen i månaden. 

7 Ankracet – Priser behövs till Ankracet till söndag. 5 priser saknas till totalt 30 priser! 

I morgon är det å rensning, alla är välkomna att hjälpa till.  

8 Valborgsmässobålet – Alla förberedelser är klart förutom talaren. Ska vi försöka få fram en 

postlåda till Valborg där man kan lägga i sin intresseanmälan till att bli medlem.  

9 Sussis förslag – Digital vandringshjälp – Vi tar med frågan till Stadsbyggnadskontoret i maj 

samt Arne tar det med Fleninge hembygdsförening. Vi återkommer i frågan. 

10 Stipendium nomineringar – Eva Z fixar postlåda som man kan lägga i nomineringsförslag på 

Duvestubbedagen. Även intresseanmälningar till att bli medlem i föreningen kan läggas i lådan. 

11  Stadsbyggnadskontoret 8 maj kl. 18.00, vem går? Eva Z, Anders L och Björn L går på mötet. 

12 Övriga frågor – Ljusslinga i Duvestubbe – Tove har kollat möjlighet till ljusslinga med 

kommunen, Mason. Eftersom det är ett reservat kan det vara svårt att få tillstånd.  

- Tidigare har det varit tal om en bro i Duvestubbe, vi behöver kolla upp vad det arbetet har 

blivit av. Vi tar med det till mötet den 8 maj.  

- För information så kommer bron vid gamla Norrlyckeskolan kommer att byggas upp på nytt 

nästa år. 

- DNA-märkning – kan vi få möjlighet att låna utrustning för att märka utrustning så att det 

inte blir intressant att göra inbrott? Vi tar med frågan till den 8 maj. 

- Ödåkradagens fortsatta existens – för att kunna finnas kvar måste föreningen ha fler 

engagerade för Ödåkradagen. Vi har fått en uppmaning från föreningen att fundera på om vi 

har någon i vår omgivning som kan vara intresserad, svar senast den 20 april. 

13 Mötet avslutas, nästa möte är den 16 maj kl. 19:00      

Vid anteckningarna  

Eva Carlsson Nagy      

  

    


