Styrelseprotokoll Byalaget Sofia 200203
Närvarande: Jonas Hamfors, Randi Larsen, Sara Jansson Frenk, Elvira
Grandin, Fabian Karlsson, Victor Wennberg, Victoria Percovich, Elisabeth
Jaenson
1.Mötet öppnas: Jonas öppnar mötet
2. Val av mötesordförande: Jonas väljs till mötesordförande
3. Val av sekreterare: Victoria väljs till sekreterare
4. Val av justerare: Fabian och Elvira justerar
5. Förra mötets protokoll: 2019 års protokoll granskas och signeras
6. Mötets dagordning: Godkänns, tillägg under punkt 14. Övrigt av Elisabeth
7. Nästa möte: Årsmöte 22 mars kl14-16, Konstituerande möte 16-16:30
Kallelse till årsmötet senast 5-8:e mars, planering inför mötet görs via mejl
Övriga mötesdatum 2020:
Styrelsemöten; 27:e april, 25 maj, 17:e augusti, 5 oktober, 16 november
8. Genomgång av ekonomi: Kassör meddelar att följande belopp finns på byalagets
konton: 16 786,85 kr, BID-konto (öronmärkta pengar till utsmyckning) 12 392 kr
Mötet diskuterade om det skulle vara möjligt att låta medlemmar betala in
medlemsavgiften på annat sätt än genom traditionell bankgiroinsättning. En vinst
med att använda Swish skulle vara att medlemsinfo/namn på inbetalare skulle sparas
automatiskt. Idag finns inget komplett medlemsregister med kontaktuppgifter till
medlemmarna. Sara kollar om Swish kan kopplas till byalagets bankgiro, Fabian
undersöker om det finns andra betalningsmöjligheter.
9. Hemsida: Viktor tar över huvudansvaret för hemsidan. Jonas och Viktor har nu
behörighet att uppdatera hemsidan.
10. Facebook: Fabian - Facebookgruppen är aktiv och kan användas som
kommunikationsplattform i samband med byalagets aktiviteter. Viktor föreslår att
byalaget även ska skaffa ett instagramkonto. Administratör - Viktor.
11. Sofias brev: Nytt nummer med kallelse till årsmötet - Jonas skriver årsberättelse
med info om arbetet med trafikvisionen. Fabian skriver om loppisdagen förra året och
tar fram ett foto. Jonas och Viktor ordnar med utskrifter. Sofias brev delas ut av
Fabian och Victoria senast 7-8 mars.
12. Kalendarium: Föreslagna aktiviteter 2020
Årsmöte - 22/3 kl14-16, Sofielunds Folkets hus
Trädgårdsförmiddag och vårstädning - 19/4, kl 10-12, Stora lekan
Loppis 16/5, kl 10-13?, Stora lekan
Bjud din granne 13/6 kl 17 på din gata, kl 18 på Stora lekan.
Höstträff/städ 13/9, kl 10-13, Stora lekan
Ljuständning 22 november kl 16-17, Stora lekan
I samband med diskussion om Ljuständningen diskuterades ifall BID skulle kunna
bekosta/ombesörja kompletterande julbelysning på Stora lekan, ljusslingor finns
sedan tidigare.
13. En Grön Lekande Stadsdel/Trafikvisionen: Jonas och Fabian berättar om möte
med BID, politiker och tjänstemän på Malmö stad angående trafikvisionen. Gensvaret
på mötet var positivt men något besked om åtgärder eller finansiering gavs ej. Enligt
tjänstemännen på Malmö stad förs samma diskussion med många andra boende i
andra stadsdelar även om byalaget är lite längre fram med sina önskemål i form av

trafikvision. Mötet gav inga konkreta besked men möjlighet till fortsatt dialog. Jonas
kommer att följa upp och fortsätta driva trafikvisionen i samband med kommande
BID-möten och genom att hålla kontakten med de enhetschefer på Malmö stad som
deltog på mötet.
Byalagets styrelse enades om att fortsätta det långsiktiga arbetet men i ett första
steg, mot bakgrund att finansiering saknas, verka för att området skulle kunna bli ett
”pilotprojekt” där vi i likhet med vårt skötselavtal på Stora lekan skulle kunna få
planteringar, cykelställ mm i gatumiljön mot att de boende ansvarar för skötseln.
Alternativt att vi får tillåtelse att placera ut egna planteringslådor/fikabord mm i
gatumiljön som vi sköter. Jonas tar kontakt med Hjalmar och undersöker hur vi går
vidare.
14. Övrigt: Elisabeth upplyste om att byalaget sedan starten av Sofielunds Folkets
hus haft ett gratis medlemskap i föreningen men att det från och med i år kommer att
kosta 500 kr per år att vara med för föreningen på grund av en planerad
stadgeändring. Frågan om Byalaget skall vara medlemmar i Sofielunds Folkets Hus
kommer eventuellt att tas upp för diskussion på årsmötet. Med tanke på nuvarande
situation i Sofielunds Folkets hus diskuterades även om byalaget ska uppmuntra sina
medlemmar att gå med i föreningen vi byalagets årsbrev eller Facebook. En bra
verksamhet i byggnaden är ett positivt och berikande inslag i stadsdelen.
Mötet avslutas.

