Protokoll Styrelsemöte den 16 Maj 2017
Närvarande:Robban,Cia,Arne,Tove,Rolf,Anders,Björn,Leif ,Eva.Z
1.Mötet öppnas
2. Dagordning fastställes
3.Genomgång av föregående protokoll
4. Medlemsläge och ekonomi . 217 Medlemmar och 49.000 kr i kassan.
5. Spritan inget nytt
6.Järnvägen . Information från mötet med Helsingborgs kommun och Trafikverket. Ca 12 åhörare och
7 representanter från Trafikverket och kommun. Bra och informativt möte . Uppfattar det som att
man har hörsammat förslagen från Ödåkraborna/föreningsmedlemmarna. Svårt att få ett
tidsperspektiv på utbyggnaden eftersom det kan komma in överklagande.
8. På informationsmötet om förslag till bevarande program för fleninge och Ödåkra går Björn och
Arne som representanter från föreningen mötet är i scoutlokalen den 17 Maj.
9. Valborgsmässobålet svårt att uppskatta hur många åhörare det kom, vår uppfattning är att det
gick bra , inget bråk , ingen nedskräpning . Nästa år behöver vi vara 3 representanter från föreningen.
10.Ödåkradagen/stipendiet/Utdelande. Det kommer inte att bli någon Ödåkradag i år därför kommer
vi att dela ut 2017 stipendium på ankracet 2018 om det blir någon ödåkradag 2018 kommer 2018
stipendium att delas ut där. Blir det en långvarig frånvaro av Ödåkradag får vi se över stadgarna till
stipendiets utdelning. 4 förslag har kommit in till kandidater för stipendiet.
11. Facebook/Hemsida Anders ska titta över hemsidan . Fler borde uppdatera den.
12.Övriga frågor. Rolf informerar om svar från kommunen ang träffpunkt. Diskuterar eventuellt
sammarbete angående solceller med Celvinsson , bestämdes att vi inte ska blanda oss i det. Hur ska
vi dra fler medlemmar till föreningen diskuterar olika förslag tex att bemanna eventuella aktiviteter i
Ödåkra såsom fotbollsmatcher , ridskolan, möta folk i deras aktiviteter.
Pratade om vad Byaföreningen står för, eventuellt hälsa nya Ödåkrabor välkomna med ett
informationsblad. Förklara varför vi finns. Hur kan vi bemanna olika aktiviteter ?

Nästa möte den 20 Juni kl 19. 00 Rolf hämtar nyckeln hos Eva .Z eftersom hon har anmält förhinder.
13. Mötet avslutas.

