Protokoll Styrelsemöte den 16 januari 2018
Närvarande: Eva Zander, Rolf Pihl, Tove Haugen-Pihl, Anders Larsson, Robert Malmsjö, Peter
Thuresson, Lennart Björk, Arne Svensson, Maria Svensson, Henrik Lundh och Ronny Navrell
1 Mötet öppnades av Eva Zander
2 Dagordningen fastställes.
3. Genomgång av förra protokollet.
4. Tove redovisar medlemsläget och visar en ekonomisk redogörelse. Anders visar hur vi skulle kunna
ha en förteckning över medlemar och styrelsen beslutade att det var en bra förteckning och att vi vill
använda oss av den.
5 Anders visade upp en ny och uppdaterad hemsida, visade också hur vi kan länka den till bostäder
till salu i Ödåkra. Styrelsen var mycket nöjda med hans arbete och tyckte att vi ska ha den aktuella
länken.
Vidare ville Anders ha hjälp att uppdatera hemsidan med tidigare händelser i föreningen.
Arne ska bistå med de uppgifterna. Vidare bestämde vi att de som är intresserade av att lära sig att
hantera hemsidan ska träffas på Bäckarp den 7 Februari kl 18.30 för att lära mer om det.
Björn Lunderqvist behöver bistå med att ändra kontaktuppgifter på domänerna, så att det är
korrekta uppgifter. Då det varit svårigheter kring detta beslutade styrelsen att vid behov begära
ändring av uppgifterna direkt i domänregistret.
6. Duvestubberacet kommer att hållas den den 8/4 kl 11.00 . Hans och Leif som är med i duvestubbe
har sagt att de inte är intresserade av att vara med och driva det kan vi hitta ersättare för dem?
Vidare pratade vi om att det behövs fixas priser till det om någon har några kontakter.
Eva Z ska kontakta Andreas på Spritan om han är intresserad av att medverka på denna dagen och
om han är intresserad av att berätta något om spritan på årsmötet.
Andreas ska ha vidare kontakt med Arne om det finns intresse att medverka särskilt på
Duvestubbedagen.

7 Valborgsmässobålet Rolf informerade om att vi inte behöver ha tillstånd för bålet eftersom det
ligger utanför tätbebyggt område. Rolf kontaktar Lions och scuoterna för vidare sammarbete
8 Järnvägen enligt Arne ska det tas beslut i fullmäktige nu
9 Övriga frågor
Anders lyfte frågan om ersättnings trafik under utbyggnaden av järnvägen hur kommer den att
ordnas , vart ska bussarna gå ?. Under hur lång tid kommer det att vara ersättningsbuss ?
Hur har det fungerat i Lund ?
Vidare lyfte Anders frågan om vi kan göra en årskalender för styrelsen ? Eva lovade att titta på gamla
protokoll och få fram en tidslinje.
Tema till årsmötet? Eva Z gör en förfrågan till spritans ägare om att medverka.
Anders berättade om guide Helsingborg om tex hembygdsföreningen kan vara med ?
Vidare pratade vi om man skulle kunna vara drivande mot kommunen och få dem att bevara och
plantera fler äppleträd. Rolf kollar med kommunen.
Vidare pratade vi om kommunens bevarandeplan för gamla norrlycke området och den sk
spritängen.
10 Mötet avslutades.

