Föreningen Ödåkraregionens Framtid
Medlemsmöte
Tid:
2014-03-05 19.00 - 20.30
Plats:
Scoutlokalen
Närvarande: Valto Pedersen, Eva Carlsson-Nagy, Tove Haugen Pihl, Arne Svensson,
Rolf Pihl, Robert Malmsjö, Lars-Åke Jönsson, Mats Nilsson,
Leif Magnusson, Ronny Narvell.
Anteckningar.
1. Mötet öppnades av Arne.
2. Dagordningen godkändes.
Förslag att lägga dagordningen på hemsidan torsdag veckan före månadsmöte.
3. Genomgång av anteckningar från föregående möte.
4. Hemsidan.
Nomineringsblanketten på hemsidan är inte aktuell, Arne uppdaterar.
Genomgripande förändring anstår på framtiden.
5. Aktiviteter, rapport angående förberedelser.
Duvestubbedagen lördag 12 april. OBS datumändring
Samarbete med Fleninge hembygdsförening och kommittén för starke Tufves museum
- Start kl. 10:00
- Anders Lundström (M) talar
- Naturvandring med Ulrik Alm
- Ekovandring på Dufvestubbe, nytt center för ekologisk odling, med Åke Fagerberg
- Bagaren säljer sitt nybakade bröd
- Jan-Erik Paulsson visar Starke Tufves museum
- Fleninge hembygdsförening tar hand om serveringen
- Ödåkraregionens Framtid tar hand om ankracet, start kl. 12:00 med riktiga nya ankor med
kopparslantar som köl
- Hans Abrahamsson är speaker för ankracet
1 april kl. 18:00 träffas vi i skogen för att förbereda, rensa bäcken m.m.
Valborgsmässobål onsdag 30 april
Samarbete med Fleninge-Ödåkra scouter som grillar och Lions Club Sofiero.
- Förberedelserna fortskrider som planerat.
6. Järnvägsgruppen.
Ingenting händer förrän Ödåkradagen då Trafikverkets representant Maria Wedin medverkar
och ny samordnare från kommunen..
Kommunen har anställt ny samordnare klart i maj. Anslag på 300 miljoner för att göra
detaljplan. Man börjar vid Maria station mot Ödåkra 2019 enligt ny planering.
Noga att denna visning sker ihop med ÖRF. Vid nästa årsmöte skall järnvägsrepresentanterna
bjudas in. Eventuell koll forskningsprojekt samt anslag för utformning av bullerskydd.

7. Inför årsmötet
Förberedelser:
 Verksamhetsberättelsen  Ekonomi och revision  Kallelse med dagordning  Valberedningens arbete  Blanketter för ÖrF-stipendiet  Förtäring –
 Extern medverkan 

Blommor

Klar
Klar
Klar, delas ut senast 12 mars enl. stadgar
Klar
Tove ordnar
Tove och Rolf ordnar frukt och dryck, bullar bageriet
Klart, information från Öresundskraft angående
stadsnät och fjärrvärmetaxa
Tove ordnar

8. Undersökning av luftmiljön.
Arne skriver förslag till skrivelse ang önskemål om förnyad mätning, ej klart.
9. Medlemsläge och ekonomi.
Antal medlemmar nu 226 st. Påminnelse att betala skall sändas ut.
Medlemsvärvningsblad föreslås att delas ut samtidigt med kallelse till årsmötet.
10. Övriga frågor.
- Scoutlokalen kan bli uppsagd till 2015. Troligen är den tänkt att rivas när ny idrottshall är
klar. Flitigt använd nu. Andra lokaler saknas i byn. Vi bör aktivera oss om lokal.
11. Mötet avslutades.
Nästa möte är årsmötet den 19 mars i scouternas lokal på Norrlycke.

Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
8 januari
2 april
juli semester
5 februari
7 maj
6 augusti
5 mars
4 juni
3 september
19 mars årsmöte. Kallelsen skall vara ute senast 5 mars.

Vid anteckningarna
Arne Svensson, Ronny Narvell

Kvartal 4
1 oktober
5 november
3 december

