Protokoll Byalaget Sofias 140520
Lokal: Sofielunds Folketshus restaurang
Tid: kl.19 ca: 20.30
Mötet öppnas:
Val av mötesordf:Johanna
Val av sekreterare: Johanna
Närvarande: Johanna Bruun, Jonas Hamfors, Ernesto Cespedes, MarieAnne Lundgren.
boende Kina (trafikvisionen)
Förra mötets protokoll: Godkänd
Mötets dagordning: Godkänd
Nästa möte: 10.6 kl.19 Sfh, 27.8 kl.19 sfh.
Genomgång av ekonomi: Marie Anne: mailar
Inbjudan till BID: Johanna/Jonas se bilaga i mailen. Jonas informera. En runda runt i
styrelsen. Argument: Kostar för mycket men handlingsplanen går vi med på. Höja
medlemsavgiften. En chans att vara med och påverka, göra vår röst hörd. Om vi delar på
rösten med gamla sofielunds byalag (södra). Vi är ett litet byalag, representerar vi alla i
Byalaget? Enligt våra stadagar ska vi inte vara en part mellan boende och fastighets
ägare. Har vi tid för fler möten? Vi vill gärna vara ett bollplank.
MarieAnne Lundberg, Jonas Hamfors, Johanna Bruun går på mötet och tar reda på mer.
Fortsätter den 10.6.
Nätverket: Johanna informerar om det nya nätverket som håller på att bildas.
Hemsida: Jonas: inget nytt.
Facebook: Johanna: medlemmarna i gruppen ökar.
Sofias brev: Inför höstfesten ett nytt sofias brev. mail 17.8
Kalendarium: Bjuddingranne kl.18 på din gatan. 14.6. maila metro, sydsvenskan, fria
tidningen, Malmö tidningen, MKB, IKANO, BID Hjalmar Falck, Kollektivhus Malmö,
Kvarteret trevnaden, Event på FB den 31 maj. Det nya nätverket. Ska vi dela ut flyers? 200.
Affischer 10
Stora lekan: Johanna: Samverkansavtal har skrivit med gatukontoret. Historiskt för
Byalaget Sofia
En Grön Lekande Stadsdel/Trafikvisionen: Jonas/Kina presenterar förslag på Grön
Lekande Stadsdel. Kina jobbar vidare och skickar förslag till oss innan nästa möte så att vi
kan ge kommentarer. Vad är vårt nästa steg? Vi tar kontakt med Ola Melin och skickar.
Familjebrunch: Johanna den 1 juni.
Konstnären Lotte: Johanna: Lotte har målat elskåpen på Björkgatan vid Stora lekan.
Byalagets framtid: Johanna: Hur får vi fler styrelsemedlemmar? Kina är intresserad.
Övrigt: Mail från ordförande i gamla Sofielunds byalag. Måla stenar, bygga boklåda

Ernesto.
Mötet avslutas.
Ha det så bra!

Jonas Hamfors

Ernesto Cespedes

Justerare

Justerare

