Protokoll för byastämma Byalaget Sofia 2016
Söndagen den 13 mars kl.1416 Lokal: Sofielunds folketshus sal.10
Hej och välkomna till Byalaget Sofias Byastämma 2016.
1. Ordförande öppnar mötet. mötet öppnas 14;15
2. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkännes av samtliga
3. Val av mötesordförande Johanna Brun
4. Val av mötessekreterare: Martin Cöster
5. Val av rösträknare/justerare: 2st Bo och Jonas
6. Godkännande av kallelse till byastämman 2016. Godkännes men påminnelse om
att nästa år måste 14 dagar innan hållas bättre. Johanna redovisar de
kommunikations kanaler som finns. Förslag om att skicka per post till medlemmar.
7. Genomgång av verksamhetsberättelse för 2015. Ordförande läser igenom
verksamhetsberättelsen (se bilaga). En redogörelse för konsten på elskåpen i
området ges av Lotte. Dels vad som har gjorts och vad som kommer att göras i
framtiden. En längre diskussion om LARO mottagningen på Hasselgatan och dess
påverkan på området. Även huset i hörnet Hasselgatan/Sofielundsvägen tas upp där
status är oklart. Ägarens plan är sekrettesbelagt och planer. Tanken om att BID kan
kopplas in i frågan för att lyfta frågan gentemot kommunen.
8. Genomgång av Byalaget Sofias ekonomi. Genomgång av Kassör MarieAnn
gällande inkomster och utgifter
Fullständig förteckning av inkomster och utgifter se bilaga
Mål att ha råd för en gemensam utflykt ett exempel på detta är utflykt till
skogsträdgård (Höör). Möjliheten att inkomma med förslag finns att göra via
hemsidan.
9. Revisionsberättelse. Revisor tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet
10. Ansvarsfrihet: Ja
11. Inkomna motioner. Inga inkomna motioner
12. Medlemsavgift. 80 kronor redan utskickat således gäller 80 kronor som avgift
även för 2016.
13. Val av ledarmöter. Valberedningens förslag: 3 omval, 1 fyllnadsval på 1 år:
Johanna Bruun sittande, Jonas Hamfors omval, MarieAnn Lundberg sittande, Martin
Cöster nyval, Stina Dahl fyllnadsval, Sara Frenk nyval. Klubbas igenom
14. Val av suppleanter. 2 st. Randi Larsen omval, Lisa Hamfors omval, Lotte Forsfält
nyval. Klubbas igenom
15. Val av revisor. Marianne Jepsson omval. Klubbas igenom
16. Val av revisorssuppleant. Vakant
17. Val av valberedning. Styrelse föreslår Bo Bremer en plats är vakant. Klubbas
igenom.
18. Kalendarium

Årets kalendarium: Trädgårdsförmiddag 17 april kl.1014 på Stora Lekan
Bjud din granne 18 juni,
Ljuständning 27 november. Fråga när ska ljusen släckas, kommer släckas
idag den 13 mars.
19. Övriga frågor: Förslag från Lotte om en insats gällande hundbajs i området, då
det är väldigt många som inte använder bajspåsar eller lägger i avsedda latrintunnor.
Exemplet med flaggor som med framgång använts på Möllevången och Södermalm
nämns som ett exempel på en lämplig åtgärd. Behovet av fler papperskorgar i
området krävs en inventering för att ha bild av behovet. Johanna påminner om
möjligheten att skicka felmeddelande till Gatukontoret. Gällande sopsortering och
avsaknad av detta för husägare i området. Tankar om samarbete med
bostadsrättsföreningar i området. Vill ha fler bussförbindelser förutom 35:an och
3:an.
Hur vi ska jobba vidare med planteringarna på Stora Lekan
Förslag från Lotte Forsfält att träffas på söndagar kl 14. MarieAnn lägger in veto
gentemot detta och menar att förmiddagen är en lämpligare tidpunkt. MarieAnn
föreslår att de som kommer på trägårds förmiddagen den 17 april kan komma med
förslag på framtida engagemang.
Gällande utlåning av verktyg
20. Byastämman avslutas.
Samtal om Byalaget Sofias framtid och verksamhetsplan 2016.
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Byalaget Sofias Styrelse
____________________
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