Ödåkra Byaförening
Styrelsemöte och arbetsmöte
Tid:
2016-08-02 19.00 -20.30
Plats:
Scoutlokalen
Närvarande:
Arne Svensson, Eva Carlsson Nagy, Eva Zander, Robert Malmsjö, Valto
Pedersen, Ronny Narvell, Tove Haugen Pihl, Rolf Pihl, Stefan Larsson samt 4 medlemmar.
Anteckningar.
Mötet öppnades av Eva Z

1.
2.

Dagordningen fastställs.

3.

Tillbakablick på anteckningar från förra mötet
Eva Z går igenom förra mötets anteckningar.

4.

Stadgeändringar till stipendiet
Se separat protokoll

5.

Kommande aktiviteter
Stipendiekandidat:
Stipendiat tas fram av styrelsen och offentliggörs på Ödåkradagen. Efter dagens möte
stannar styrelsemedlemmarna kvar och beslutar vem som blir årets stipendiat.
Det har inkommit två nomineringar och styrelsen har tidigare beslutat att även förra årets
nomineringar ska tas med i år.
Ödåkradagen:
Bemanning för Ödåkradagen. Eva CN bjuder in Trafikverket till Ödåkradagen:
Vi lånar bord och rollups av Leif
9.30-11.00 Robert och Rolf, 11.00-13.00 Eva Z och Björn, 13.00-15.00 Eva och Eva
Blomma till stipendiaten bokas av Tove, tas med av Jacobssons till Ödåkradagen
Diplom skrivs av Eva Z, mall finns
Nya reklamblad att dela ut fixas, Eva CN kollar text och innehåll.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dela ut lappar inför Ödåkradagen?
Beslutas att vi delar ut reklamlappar på Ödåkradagen. Eva CN tittar på förslag från Björn.
Hemsidan
Björn redovisar hur långt han kommit med den nya hemsidan.
Ekonomi och medlemsläge
Inget nytt att redovisa.
Något nytt ang. ”byavägen”?
Föreningens hållning i frågan är att vi varken är för eller emot de nya ”byavägarna”.
Något nytt ang. järnvägen?
Föreningen bör påpeka bristerna i ogräsbekämpningen längs med järnvägen och staketet.
Något nytt om ”spritan”?
Ryktet säger att ”spritan” är såld men osäkert vem den nya ägaren är.
Något nytt ang. Folktandvårdens lokal?
Rolf har inte fått svar på frågan vad lokalerna kommer att användas till.
Loggan
Tove tar kontakt med Lina för att ordna fram loggan så vi kan trycka nytt.
Övriga frågor
Inga övriga frågor
Mötet avslutas

Nästa möte, tisdag den 6 september 2016 kl 19.00
Vid anteckningarna
Eva Carlsson Nagy

