	
  

Björklidens Villaägarförening
Protokoll styrelsemöte nr 4, 2015-09-24
Plats:

Sofia Paulin Fahlström, Tulpanvägen 36

Tid:

20.00 till 21.00

Kallade:

Sofia Paulin Fahlström
Annie Bava
Helena Morein
Nicklas Haglund
Markus Tehler
Mattias Eriksson
Maria Frödin

Ordf
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Frånvarande:

Nicklas Haglund

Ledamot

Dagordning
1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i sin helhet.
3. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Mattias Eriksson.
4. Kassörskan rapporterar

Kassören rapporterade. Det är färre än normalt som har betalat medlemsavgift för
2015.
Vi beslutade att gå ut med en påminnelse. Annie ordnar detta.
Vi har även två nyinflyttade som bör få info om att förenigen finns.
5. 80-års Jubileum, sammanfattning

Jubileumsfesten var lyckad och mycket positiv återkoppling har mottagits!
87 vuxna och 31 barn deltog. Detta var c:a ¼ av hushållen i Villastan.
Kostnaden för föreningen blev 38 794kr vilket är mer än 10 000kr mindre än
budgeterat.
Vi diskuterade hur vi gör med de som gick på festen men inte betalat
medlemsavgiften.
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Styrelsen anser att informationen varit tydlig så en separat påminnelse skrivs och
delas ut till dessa hushåll.
6. Höstens arbete

Julgransanskaffning, resning samt grantändningen med glögg måste planeras!
Mattias kompletterar med lampor och kontaktar det som deltog vid resningen förra
året. Vi behöver även hitta någon mer som hjälper till då det var precis på gränsen
med fem personer.
Grantändning och glögg kommer ske den 29/11.
Anni undersöker om det går att ha någon musik.
7. Information till medlemmarna

Se ovan ang. påminnelser.
Infoskylt i god tid innan grantändnigen. Sofia kontaktar vår ständige skyltansvarige
ang. detta.
Inga fler inbrott har skett till dags datum.
Inga större debatter på FB. Vi bör dock titta på ett regelverk för vår FB grupp. Förslag
tas fram av Helena till nästa möte.
Alla läser Marias infolapp till nyinflyttade innan nästa möte.
8. Övriga frågor

Skyltfrågan. Anni sammanställer de bilder hon har. Sofia skriver en skrivelse ang.
detta och vägarna.
Vägplanshandlig har kommit in till styrelsen från Trafikverket. Mattias scannar denna
så den kan läggas upp på hemsidan.
9. Nästa möte

26/10 20:00 hos Maria Pionvägen 14.
10. Mötets avslutande

Mötet avslutades.
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