
Protokoll: Byalaget Sofia styrelsemöte Torsdag 2012-02-16
Sofielunds folketshus kl.19

1. Mötet öppnas. Styrelsen går igenom verksamhetsberättelsen för Byalaget Sofia 2011.
2. Närvarande:Hans Stavrot, Mari-Ann Lundberg, Johanna Brun Jonas Hamfors)
3. Fastställande av dagordning: Tillägg under övriga frågor. Godkänd

Styrelsen läser igenom ett utkast till Byalaget Sofias verksamhetsberättelsen 2012.
4. Föregående protokoll: Godkänt
5. Protokolljusterare: Hans Stavrot
6. Ekonomi: Mari-Ann redovisar konto 22.272.32 medlemmar 58st
7. Information från arbetsgrupperna:
a) Hemsida: Jonas efterlyser protokoll 2011 & 2012. Nya stadgor läggs upp på hemsidan

efter årsmötet 2012. Kontaktuppgifter läggs upp på hemsidan efter årsmötet 2012.
Rabatter till medlemmar. Hur lockar vi fler medlemmar?

b) Lekparken möte med gatukontoret: (Johanna) Johanna berättar om mötet med Sten
Göransson på gatukontoret den 6.2 och vad som kanske kan utvecklas till ett
samarbete.

8. Fröbytardag: 25.3 kl.13-16 med grillning på lekplatsens. Information i Sofias brev,
årsmöte, hemsida, bloggen. Jonas komponerar inbjudan. Johanna köper in grillkol och
tändvätska och bjuder in Mykorrhiza via facebook. Mari- Ann önskar att byalaget
planterar ett ”vårdträd” på lekplatsens.

9. Cykelköket sommarturné: Johanna tar kontakt och planerar in den 29.4.
10. Facebook: Ok
11. Sofias brev:Jonas redovisar sina idéer till text. Årsmötets kallelse på framsidan. 2.3
Sofias brev delas ut. 26.2 texter in till Sofias brev.
12. Årsmöte: Mari-Ann återkommer angående lokal.18/3 Mellan kl.13-15. Styrelsen
träffas kl.12.30. Mari-Ann ordnar kaka.
13. Övriga frågor: Jonas frågade Johanna vad pengarna går till som projektet har blivit
beviljat. Johanna hänvisade till projektbeskrivningen där det finns en specifikation över
projektets budget. Fler frågor som ställdes kring projektets budget var ”Vem äger
projektet?”, ”Vem får lön?”, ”Hur redovisas pengar?”. Sofielunds Folketshus står som
ansvarig för projeket och är då också skyldig att göra en slutredovisning till
miljöförvaltningen. Sofielunds Folketshus ”äger projektet”.
Styrelsen säger ja till att använda Möllevångensscoutkårs lokal. Byalaget Sofia bjuder in
scoutkåren att delta i ”skördefesten/loppis”. Scoutkåren får också 10 min för en
presentation av deras verksamhet på årsmötet. Styrelsen ger också ”Mötesplats i
förändring” 15 min för presentation av projektet. Aktiviteten ”Bjud din granne på ett glas”
då ska grillen vara i beredskap. Dagordning till årsmötet.
14. Mötet avslutas.

Vid protokollet Justerare

Johanna Bruun Hans Stavrot


