Styrelsemöte 190416
Närvarande: Anders, Ronny, Tove, Lena, Robert, Camilla, Ingela
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning, Lägger till järnvägsfrågan
3. Fortsättningsvis tar vi upp föregående mötesanteckningar och beslutslista, vid varje
möte.
4. Medlemmar, vi tappar medlemmar från 200 till 70, kanske stämmer inte uppgivna
mejladresser. Tove skickar ut brev till gamla medlemmar
5. A. Inbjudna av kommunen till Byalagsträff 27/5, 18.00 på
Stadsbyggnadsförvaltningen. Representanter: Anders, Ronny, Camilla. Kan vi ta upp
järnvägsfrågor med andra byalag där de kanske har mer erfarenheter av detta? Lyfta
sådant som inte omfattas av fastställande beslut från Trafikverket. Kan behövas
kontaktytor. Ersättningsbussar, byggande av bullerskydd, markåtkomst ex?
Meröppet bibliotek. Ska vi lyfta frågan och kanske få igenom det eller riskera att vi
förlorar frågan? Kommunal servicepunkt. Kan biblioteket få till större lokalyta,
exempelvis genom att ta över tandläkarens gamla lokaler. Rivningsplaner. När river
de scoutlokal osv? Vi förlorar vår möteslokal. Dåligt med varmvatten i nybyggda
idrottshallen på Tofta.
B. Inga övriga inbjudningar
6. Event
A. Duvestubbedagen, uppföljning – välbesökt. Har inte haft återkopplingsmöte än.
Vi behöver fler västar med logga på. Tove beställer fler.
B. Valborg, Ronny är ansvarig för bålet och det är fixat med ved. Lions ordnar
musikanläggning och håller i detta samt hjälper till som eldvakt, scouterna ordnar
fackeltåg och korvgrillning, Robert hämtar tältet och sätter upp detta. Ansvarig
för att lägga in på Facebook, hemsida? Ska vi ordna någon kaffeförsäljning eller
lotteri? Prata med Lions
C. Classic Car Show, 28 juli? Detta har tidigare arrangerats på Sofiero.
7. Lokalfrågan - Ödåkra Tennisklubb har erbjudit oss att hyra möteslokal hos dem.
Anders kontaktar scouterna och pensionärsföreningen för att prata oss samman
gällande vilket behov av möteslokal som finns.
8. Verksamhetsutveckling

A. SBF Öppet Hus med Byaföreningen, 11/6 18.00, ? Hur ska stationsorterna växa
och utvecklas? Ett arrangemang som Stadsbyggnadsförvaltningen anordnar på
alla stationsorter, detta är i workshopform och SBF står för alla kostnader och
marknadsföring. Anders och Ronny träffar SBF i april. Vilka frågor vill vi lyfta? Kan
besöka ett eller två stationsortsarrangemang för att se vilka frågor de lyfter
9. Extern kommunikation – Facebook, anslagstavlan och hemsidan
10. Övriga frågor.
Kallelse till mötena. Brukar kalla via mejl. Vi byter mötesdag till möte varannan gång
måndag/onsdag.
Järnvägen – Vi tar det vidare på Byalagsträffen 27/5

