NORDÖSTRA SKÅNE-ÖSTERLEN

Protokoll nr 1/2016
Styrelsemöte Villaägarna Nordöstra Skåne-Österlen 21 februari 2016
Telefonmöte kl. 19.30–20.35
Närvarande: Ingela Bröndel, Mats Andersson, Margareta Delfs Widell, Tomas Forss,
Charlotte Andersson och Jonas Ohlson
§ 1 Mötet öppnades
Ordförande hälsade styrelseledamöterna välkomna.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordning, som tog upp planeringen av medlemsaktiviteter 2016 och årsmötet 30
mars 2016, godkändes av de närvarande.
§ 3 Justerare
Utsågs Mats att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående protokoll
Protokoll nr 9/2015 har varit utsänt för synpunkter, och är justerat. Beslöts
läggas till handlingarna.
§ 5 Föreningens ekonomi
Margareta meddelade att föreningen har disponibelt 221 139,53
§ 6 Medlemsaktiviteter fortsättning under 2016
- Hus och hemmässan i Kristianstad 1-3 april
Mats ser till att material finns på fredagen den 1 april i montern som vi delar
med Skandiamäklarna. Bemanningen i montern löses under hand
- Broby 13 april på Klubbkompis
- Smedstorp 12 maj kl. 18.00. Besked till Ingela kommande vecka
- Engelska trädgården 29 maj kl. 10.00
- Kiviks marknad 18-20 juli. Allt restlager av information hämtas ut
- Trädgårdsresan blir en Skånsk resa. Inbjudan går ut
-Villaägardagens planering påbörjas
- Bromölla möbelaffär ev.
- El och Energi ev. Lamphuset. Inköpskväll nov. i Kristianstad

§ 7 Kommunikation
-med medlemmar
-med ”alla villahushåll”
Referat från diskussioner kring kommunikation.

En arbetsgrupp har diskuterat hur vi ska gå fram, tre kommunikationsvägar övervägs
-digital form med medlemmarna i mailform
-tryckt form till alla medlemma i villaägarna
-tryckt form till alla villahushåll i området
§ 8 Handlingar inför årsmöte
-Ekonomisk redogörelse:
Balans-och resultatrapport 2015
Budget 2016
-Verksamhetsplan 2016
- Verksamhetsberättelse 2015
§ 9 Information inför årsmöte
Föredragshållare i år Martin Holmén. Energirådgivare
Kristianstad kommun
Ordförande för årsmötesförhandlingarna klart.
Styrelsemöte kl. 17.00 på Furuboda kursgård innan årsmötet.
Alla medlemshushåll ska inbjudas med vykort!
§ 10 Valberedning
Ingela har kontaktat Weine. Ska med Ingelas stöd försöka få fram ett förslag till
ledamot i styrelsen från NÖ Skåne.
§ 11 Hemsidan.
Problem påtalades och Mats och Tomas har påbörjat redigering. Facebook
uppdatering?
§ 12 Möten inplanerade 2015
6 mars nytt telefonsammanträde avbokat
Föreningskonferens i Halmstad 20-21 maj. 2 ledamöter kan åka om intresse finns.
§ 13 Mötets avslut
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Justeras:

Tomas Forss
Sekreterare

Ingela Bröndel
Ordförande

Mats Andersson

