Styrelsemöte 201212
Närvarande: Ronny, Tove, Arne, Lena, Ingela
Mötets öppnade
Dagordningen fastställs
Genomförda aktiviteter:
o Ingela har gjort underlag till Gula Bladen och inbetalningskort för kommande års
medlemsavgift.
o Tove och Camilla skickar ut meddelande om medlemsavgifter samt distribuerar till de som
inte har mejladresser.
o Lena har fått Gula Bladen upptryckta och delar ut till styrelsen för utlämning i
mellandagarna. Hon mejlar ut uppgifter om vilka gator som är lediga
o

Nada har skrivit till kontaktcenter gällande Ödåkrabornas behov av möteslokal och fått svar
se ärendenummer:
Ärendenummer: KC-1270979-J6B9 │ Träffpunkt │ KC:04434071 Ärendetyp: Träffpunkt
Inkom: 2020-11-19
Svarsdatum: 2020-11-23

o Ingela har varit i kontakt med Sabina gällande företag som visat intresse för ett
företagsmedlemskap i Byaföreningen. Vi tar beslut vid nästa möte vilken information som
ska gå ut och hur detta ska presenteras på hemsidan.
o Tove, Arne och Ronny Hade ett promenadmöte längs järnvägen med Torgny, projektledare
järnvägsutbyggnaden och Alfred, landskapsarkitekt. Vi fick ett gott intryck av arbete och
kunskap om förutsättningarna och genomförande. Vi fick påtala våra krav på variation och
genomsyn vad avser bullerskydd. Det röner inte direkt framgång. Projektering pågår och
processen riskerar tunna ut ambitionerna till intet. Vi får känslan att vi mest är till besvär
med våra krav. Vissa tankar tas emot och vi bestämmer att ha ett nytt möte med Alfred i
januari -21 då mer av stadsmiljön i det nya centrum växt fram i förslag. Ett förslag om
multihjulpark vid bibblan kom fram vilket vi tog emot entusiastiskt
Planerade aktiviteter:
o Arne och Ronny skriver ihop en koncis sammanfattning av tidigare förslag om utformning
och ambition som fått stryka på foten. Vi hävdar krav som kan vara realistiska att få
igenom. Det sändes till de som är berörda i kommunen och på Trafikverket samt andra
som kan tänkas ha eller få inflytande.

o Ingela skall ta kontakt med Skol och Fritidförvaltningen. Kan det bli möjligheter för en
möteslokal i den ombyggda Svensgårdsskolan
o Ronny tar kontakt med den nya??!! Landsbygdsberedningen för att upparbeta nya
möjligheter och visa på att Byaföreningen är aktiv och vill driva ärenden som rör Ödåkra
o Arne tar kontakt med Jessica som är stadsantikvarie rörande förändringar i
bullerskyddsplaner
o Ronny sänder bild på antika träd vid Tjollen och informerar om historien
o Camilla uppdaterar på Facebook inför våra styrelsemöten
Övriga frågor:
o Tove berättar om julstämningshelger på Spritan som varit uppskattade.
o Vi beslöt använda vår Messengergrupp bara för korta ad hoc meddelanden/samtal och att
bli mer flitiga att hålla ett uppmuntrande samtal igång i gruppen. Längre meddelanden,
listor, protokoll, kallelser mm tas över mejl.
o Stipendium. Vi kollar nya och gamla nomineringar för att utröna/göra lista inför val. Camilla
ombedes lägga ut blänkare på Facebook om stipendiet så beslut om stipendiat kan tas i
januari
o Årsmöte för 2021. Förslag att ta det i mars som brukligt är men diskussion fördes om att
skjuta på det till juni beroende på hur Coronaläget är. Avvaktar beslut i frågan.
o Beslut fattades att Ingela är sammankallande till våra styrelsemöten. Hon skickar kallelse
samt dagordning 1 vecka innan mötet samt lägger in protokoll på hemsidan. Protokoll
skickas också ut per mejl till styrelsen. Styrelsemedlemmar bör svara på kallelse till
styrelsemötet inom överenskommen tid så vi vet hur många som kommer
o Vi ändrade också tid på nästa styrelsemöte så det ligger en lördag 10.00-11.30. Detta för
att vi ska kunna träffas utomhus i någorlunda dagsljus.
Mötet avslutades
Vid protokollet: Ronny Narvell
Nästa möte 16/1-21, lekplatsen på Vildvinsgatan 15

