Styrelsemöte, protokoll 20210313
Närvarande: Tove, Robban, Ronny, Nada, Lena, Ingela
Mötets öppnade
Dagordningen fastställs
Genomförda aktiviteter:
Hur har det gått:
o Vilken information ska gå ut gällande företagsmedlemskap i Byaföreningen och hur ska
detta presenteras på hemsidan. Tove var i kontakt med Sabina för mer information och
Sabina har mejlat till Ingela. Företagsmedlemskap 250/kr/år. Ingela ska ta kontakt med
Anders för att få hjälp av honom att få det bra presenterat på hemsidan. Samma på
hemsida och till medlemmar, "Vi stödjer Ödåkra byaförening" och "skylt" av enkelt slag
med företagets logga som vi lägger in och delar ut
o Stipendiet utdelat till glad och uppskattande stipendiat, Tove, Lena och Ronny deltog i
ceremonin
o Medlemsavgifter och aktuell kassa. Tove meddelade att det är 60.351 i kassan. Önskvärt
att vi blir fler medlemsfamiljer. För tillfället är vi bara 181 medlemmar. Första mål att nå
över 200 medlemmar. Tove lägger en blänkare om det på Facebook
o Byaktiviteter som ställs in. På grund av coronarestriktioner ser vi inte att det kommer att gå
att genomföra vårens vanliga aktiviteter. Ingela lägger ut på hemsidan att
Dufvestubbedagen och Valborgsfirandet är inställt.
o Stationsområde och bullerskärmar. Skrivelse riktad till berörda i kommunen m fl tas fram
snarast. Risken finns att vi inte hinner påverka ytterligare annars.
o Uppföljning av mötet med kommunen om centrumplanering, hjulpark och
utformning av bullerskydd i samhället. Det finns gott om bra lekplatser upp till 8-10 år. För
äldre saknas anläggningar.
o Ronny har mailat landskapsarkitekten Alfred Nerhagen och frågat vad som hänt hittills och
om något nytt tillkommit. Berättat att förslag om hjulpark mottagits entusiastiskt. Vi
pratade om att det fortfarande går en osynlig gräns, skiljelinje, mellan Björka och Ödåkra.
o Hemsida/mail. Automatiskt svarsmail går troligen inte att fixa.

o Sociala medier. Diskussion om vilka medier som omfattar Ödåkra.Vi som....,
Ödåkragruppen, Skvaller i Ödåkra, Jag älskar Ö, Hundägare i Ödåkra, Nattvandrarna
Ödåkra, Dubbelspår genom Ödåkra, Kattarp Vi hade ungefär samma koll på kända
grupper.

Beslut:
o Nada kollar om det går att få till ett "förberedande" digitalt möte som kan följas av ett
riktigt när pandemin släppt. Deltagare som förslag tidigare diskuterats
Planerade aktiviteter:

Övriga frågor:
Finns inget i mejlen att lyfta fram
Mötets avslutande:

