Mötesprotokoll för Byalaget Sofias extrastämma 2014
Datum: 2014-11-05
Plats: Sofielunds folkets hus, sal 11
Närvarande:
Johanna Brun (ordförande)
Jonas Hamfors (styrelseledamot)
Kina Bergdahl (styrelseledamot)
Ernesto Cespedes (styrelseledamot)
Stefan Bergmark (styrelsesuppleant)
Olle Bredin
Karin Mellblom
Annette Jeppsson
Olof Gålne
Elvira Grandin
Marianne Jeppsson
Leif Jeppsson

§1

Mötet öppnades.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Johanna Brun valdes till mötesordförande.

§4

Kina Bergdahl valdes till mötessekreterare.

§5

Olle Bredin och Jonas Hamfors valdes som rösträknare/justerare.

§6

Kallelsen till extrastämma 2014 godkändes.
Leif Jeppsson poängterade vikten av att alla medlemmar nås av information.

§7

Jonas Hamfors och Kina Bergdahl informerade kort om föreningen BID.
Stefan Bergmark presenterade det motstånd som finns mot BID, bl a genom den
nystartade föreningen Förenade Sofielund och menar på att ett medlemskap kan
komma att strida mot Byalaget Sofias stadgar.
Diskussion om för- och nackdelar uppstår.
Johanna Bruun läser upp Byalaget Sofias stadgar.
En lista över för och nackdelar upprättas:

+
- Vi är inbjudna och önskade som medlemmar och behöver bara betala en
symbolisk summa.
- Vi får en plats i styrelsen och full insyn i föreningens arbete.
- Vi har möjlighet att påverka det arbete som BID kommer att bedriva.
- Vi har möjlighet att driva egna frågor genom BID.
- Känner vi att vi inte orkar eller att medlemskapet inte gagnar oss kan vi när som
helst välja att gå ur föreningen.

- Vi är en boendeorganisation.
- Ett medlemskap kräver resurser och engagemang, vilket vi idag har ont om.
- Vår röst väger lite mot resten av organisationen.
- Det finns risk att vi bara blir en ”galjonsfigur” som indirekt stödjer
fastighetsägarnas vinstintressen.
- Vid en tvist inom föreningen BID kan vi komma att strida mot våra egna stadgar.

§8

”Ska Byalaget Sofia gå med och vara medlemmar i BID?” Mötet röstar.
8 deltagare röstar JA och 4 deltagare röstar NEJ, vilket innebär att vi beslutar oss
för att bli medlemmar i BID Sofielund.
Medlemskapet i BID kommer att utvärderas som en punkt på Byalagets årsstämma
i mars.

§9

Extrastämman avslutas.

Kina Bergdahl, sekreterare
Jonas Hamfors och Olle Bredin, justerare

