	
  

Björklidens Villaägarförening
Kallelse till styrelsemöte nr 6, 2015-10-26
Plats:

Maria Frödin, Pionvägen 14

Tid:

20.00 till 21.00

Deltagande

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

Ordf
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av sekreterare
4. Kassörskan rapporterar
5. Skrivelser ang vägar och skyltar till kommunen
6. Förstaadventsfirande, planering
7. Information till medlemmarna
8. Nästa års styrelse?
9. Övriga frågor
10. Nästa möte
11. Mötets avslutande
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1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av sekreterare
Nicklas

4. Kassörskan rapporterar
Påminnelse om inbetalning av medlemsavgiften resulterade i 30 betalande.
Totalt 119 av 210 hushåll betalande i området.
Kassa 16 445:-

5. Skrivelser ang vägar och skyltar till kommunen
Skrivelse är på gång till kommunen avseende kvaliteten på vägar i området. Sofia hanterar detta.

6. Förstaadventsfirande, planering
Gran är klar. Vi återanvänder förra årets lista med inköp.
Uppsättning av gran den 28/11. Tid 11.00. Sofia kallar till det. Mattias har julgransbelysningen.
Själva tillställningen är klockan 17.00 den 29/11 och vi i styrelsen ska ses klockan 16 för att förbereda.
Skyltansvarig ska informeras om att ställa ut skylten en vecka innan.
Push på web och FB. Maria tar eldkorgar.

7. Information till medlemmarna
Text till Facebookgruppen
Helena har skrivit ett regelverk. Det såg bra ut och ska läggas in på FB
Grannsamverkansgruppen
Vad händer? Genomförs det möten? Svar nej. Som det är nu kommer det mail då och då från Björn.
Sofia ska kolla med Björn. Engagemanget är ljumt men det finns där. De som är med fortsätter att
arbeta.
Hemsidan rutiner
Det finns en flik som är lösenordsskyddad. Det finns en sida där vi kan lägga in rollbeskrivingar för de
olika roller som finns i styrelse, ordförande, kassör, webansvarig etc. Det är viktigt att någon mer än
webansvarig kan administrera hemsidan, komma åt mail och liknande.
Nyinflyttat info
Vi ska ta fram ett informationsblad till alla nyinflyttade för att önska välkomna och göra reklam för
föreningen.

8. Nästa års styrelse?
Sofia ska sluta som ordförande.
Ska vi redan nu börja leta efter ny ordförande?
Följande roller ska väljas om under 16, ordf, kassör, suppleanter och ledamöter.
Nicklas och Helena är kvar till 17.
Undersöka om festkommittén är intresserade nästa år. Det ska ut info på FB avseende valborg om att
det behövs engagemang för att det ska bli tillställning modell stor.

9. Övriga frågor
Annie informerade om att det finns katter med reflexögon som man kan sätta ut i området med syftet
att få folk att sänka farten i bilen.

10. Nästa möte
Vecka 2 2016, 12/1 klockan 20.00 på lämpligt ställe. Hemma hos Marcus.

11. Mötets avslutande
Klockan 21.15.
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