Protokoll fört vid Byalagets Sofias möte, torsdagen 16/1 2014

1

Mötet öppnas av ordföranden

2

Marie-Ann valdes till mötets sekreterare

3

Närvarande: Johanna Brun, Jonas Hamfors, Marie-Ann Lundberg

4

Protokoll från förgående möte upplästes och befanns vara i ordning.

5

Mötets dagordning upplästes av ordföranden

6

Ekonomi: Plusgirokonto: 14.291:92 Bankkonto 5.727:96
Kontanter: 497:- Antal medlemshushåll: 59

7

Bestämd tid för nästa möte torsdag 20/2 2014.

8

Inför årsmöte beslutades följande: Årsmöte söndagen den 23:dje mars 2014 mellan
klockan 14 – 16, lokal ”Garaget”. Sofias brev med kallelse inför årsmötet ska vara ute
senast två veckor före årsmötet.
Sofias brev ute senast tisdagen den 4:de mars 2014. Marie-Ann ordnar plusgiroblanketter.
Antal 350 ex, tryckes troligen upp på Garaget.
Arbetsuppgifter: Johanna tar kontakt med valberedningen Bo Bremer och Johan
Rastenberger samt överlämnar protokoll i original till Marianne Jeppsson.
Event Facebook: Johanna. Event Hemsida: Jonas.
Verksamhetsberättelse: Johanna
Aktivitet ännu ej bestämd, någon form av underhållning?
Kaffe och kakor inköps av Marie-Ann

9

Hemsida: Intet nytt.

10

Facebook fortsätter att öka.

11

Trafikvision: Vi väntar på svar angående ”Trafikvisionen” från kommunen..

12

F d Valvet på Hasselgatan: Jonas meddelar att huset ser ut till att ytterligare förfalla.
SÅ HÄR FÅR DET INTE SE UT! Jonas tar kontakt med Malmö kommuns
miljöförvaltning,

13

LARO-mottagningen. Hittills lugnt, vakt finnes på plats vid öppettider under helgen.

14

Stora Lekan: På gång trädgårdsarbete lördag FM med start 09:30. Här finns nu installerat
en kompost. Alla växter är nu täckta med löv. Angående belysning beslöts att behålla
ljusslingorna februai månad ut.

15

Ljuständning, december: Det blev en trevlig samvaro under en timme med mysig
musik, varm glögg, lotteri etc. En extra ljusslinga fick sättas ut av Jonas, Stefan och
Johan

eftersom en av de gamla gått sönder.
16 Hur få fler medlemmar till styrelsen? Frågan kvarstår och tas upp på årsmötet.
17

Övrigt: Evenemang framöver: Fröbytardag 5:te april kl 14:00. Bjud din granne på ett
glas den 14:de juni kl 18:00, nu för 3:dje året i rad!

18

Mötes avslutas.

Vid pennan Marie-Ann Lundberg
Mötesjusterare

Mötesjusterare

Jonas Hamfors

Johanna Brun

