Dagordning för Byalaget Sofia styrelsemöte torsdag 2011-09-22 kl 19:00
Var: Sofielunds Folkets Hus
1. Mötet öppnas
2. Närvarande
Hans, Marianne, Linda, Johanna, Jonas
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående protokoll
Beslut tas om att föregående protokoll skall sättas upp på lekplatsen vid Klara förskola på
anslagstavlan samt visas på hemsidan som ännu inte är i ordning.
5. Protokolljusterare:
Hans, Jonas
6. Ekonomi: Bankgiro: 17120kr, Bankkonto:5727kr, Kontant; 778kr. Antal medlemmar 55
7. Information från arbetsgrupperna:
a) Hemsida
Kontakt skall tas med Ann-Marie Asplund som uttryckt intresse för att vara ansvarig för
byalagets hemsida. Alla i styrelsen skall till nästa möte undersöka hemsidan (kod skall delas
ut till alla) och komma med förbättringsförslag alt andra idéer till hur byalaget skall nå ut på
nätet.
b) Stadgor
Är genomgångna av Marianne och kommer att presenteras på nästa möte.
c) Lekparken (studiecirkel)
Möte har skett med Glokala folkhögskolan Liv Zetterling, Esbjörn Wandt samt Stefan
Lennartsson (från Barn i Stan). Vi planerar att starta en studiecirkel som skall vara grunden i
vårt arbete om att förändra vår närmiljö, initialt lekplatsen vid Klarar förskola samt gatorna
Björk/Hasselgatan. Vi planerar att ansöka om miljöanslag från Malmökommun senast 1/10.
Till nästa möte skall vi försöka att samla ihop en basgrupp som vill engagera sig i
studiecirkeln.
8 Utvärdering av skördefest/loppis
Skördefesten var mycket lyckad och gav enligt styrelsen mersmak att anordna fler liknade
dagar. Vi pratade om plant/fröbytardag till våren, kanske en loppis då också?
9 Ärtsoppekväll
Kommer att ske 3/11 i Hans Gate (d.v.s. inne på gården vid Lönngatan/Hasselgatan i
uterummet). För alla medlemmar kl 19 bjuds det på Ärtsoppa, punsch, knäckebröd, ost och
smör. OSA senast 30/10, anmälan krävs. Närmast info i nästa Sofiabrev. Linda kollar om
byalagets gamla mail kan användas. Annars skapar vi en byalagetsofia@gmail.com.
Inbjudan skrivs av Johanna och Linda. Mailas ut samt papperskopia.
10 Facebook
Ny Facebookgrupp har bildats som heter Sofielund. Det är byalaget, Glokala, Lillith
performance, samt Sofielunds Folketshus som är administratörer. På gång är också Garaget,
Kulturskolan.
11 Studiecirkel tillsammans med Södra Sofielund
Studiecirkel tillsammans med Södra Sofielunds byalag om Sofielunds historia samt ev om
fåglar till våren diskuteras. Vi väntar på svar från Södra Sofielunds byalag.
12 Övriga frågor
Styrelsen sa nej till julfest i år. Dock planeras en ljuständning på lekplatsen den 1e advent kl
18, medhavd glögg. Kommer att annonseras via Facebook.
Beslut togs också om vi byalaget skall fråga medlemmarna om de vill köpa några nya saker
som vi kan ha gemensamt. Detta kommer att ske i nästa sofiablad.
Nästa möte 20/10, sedan 24/11 Marianne bokar lokal.
13 Mötet avslutas

Vid andteckningarna: Jonas Hamfors

Justerare: Hans Stavrot

