NORDÖSTRA SKÅNE-ÖSTERLEN

Protokoll nr 4/2016

Styrelsemöte Villaägarna Nordöstra Skåne-Österlen 16 maj 2016
Studieförbundet Vuxenskolan kl. 18.00–20.45
Närvarande: Ingela Bröndel, Mats Andersson, Margareta Delfs Widell, Tomas Forss,
Charlotte Andersson, Thomas Johansson, Gert-Inge Mauritzon och Jonas Ohlson
§ 25 Mötet öppnades
Ordförande hälsade styrelseledamöterna välkomna.
§ 26 Fastställande av dagordning
Dagordning är utsänd. Godkändes av mötet
§ 27 Justerare
Utsågs Gert-Inge Mauritzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 28 Föregående protokoll
Protokoll nr 2 och3/2016 har varit utsänt för synpunkter, och är justerat. Mötet beslöt
lägga protokollen till handlingarna.
§ 29 Uppföljning årsmöte 2016. Årsmöte 2017
Årsmötet 2016 genomfördes enligt uppgjord plan. Vad gäller ämnet för efterföljande
föredrag var det intressant, men kanske inte tillräckligt lockande för att dra fler
medlemmar till ett årsmöte!
Mötet diskuterade ett antal publikmagneter, som skulle kunna tillfrågas inför
planeringen av 2017 årsmöte.
§ 30 Föreningens ekonomi
Margareta meddelade att föreningen har 202 686,53 disponibelt. Resultatrapporten
visar på lägre kostnadsutfall för innevarande period.
Margareta betalar räkningar efter attest, men om ledamot beställer tjänst, vara eller
åtagande ska uppgift med kostnadsuppgift sändas till kassören och en kopia till
ordförande.
§ 31 Styrelsens arvode
Styrelsemedlemmar med portfölj, ordförande, kassör och sekreterare har ett
årsarvode om 4000 kr vardera. Revisor 1000 kr och valnämnd 500 kr.

§ 32 Medlemsaktiviteter, genomförda och planerade under 2016 inklusive
utvärdering
-Energikvällen i Bromölla drog ett 30-tal medlemmar
- Hus och hemmässan i Kristianstad 1-3 april. Föreningen delade monter
med Skandiamäklarna. Det var till fördel för båda.
- Broby 13 april på Klubbkompis. Medlemmar fick 10 % på inköp, tyvärr alltför få
medlemmar.
- Smedstorp 12 maj kl. 18.00. Ett lyckat välbesökt arrangemang. God uppslutning ca
30 medlemmar.
Kommande aktiviteter:
- Engelska trädgården 29 maj kl. 10.00
- Kiviks marknad 18-20 juli.
-Villaägardagen 3 september
- El och Energi ev. Lamphuset. Inköpskväll nov. i Kristianstad
Det finns planer på att under hösten erbjuda en medlemskväll med tema familjejuridik
§ 33 Regionstyrelse
Ingela och Mats rapporterade. Verksamhetsbidrag utgår till föreningar som genomför
minst tre aktiviteter under verksamhetsåret.
I Ystad har det skett ommöbleringar i styrelsen, endast två gamla ledamöter kvar i
den nya styrelsen.
§ 34 Föreningskonferens 19/5-20/5 Halmstad
Till mötet i Halmstad åker Gert-Inge och Tomas från föreningen. Ingela och Mats på
regionstyrelsemandat. På ämneslistan finns först och främst Intressepolitik och de
ständigt aktuella frågorna rörande amorteringskrav, ränteavdrag och flyttskatt.
Kostnader för vägframdragning och inte minst elområde IV.
§ 35 Årsstämma 2016
Det är årsstämma det år, då det inte är kongress. Ingela deltar som ordförande i
regionstyrelsen. Ärende på stämman blir bl.a. verksamhetsplan och budget.
§ 36 Släpvagn
Frågan är fortfarande under beredning. Det pågår kontakter med potentiella
ansvariga för uthyrning. Gert-Inge, Mats och Tomas sonderar i ärendet.
§ 37 Samarbetspartners
Inga slutgiltiga kontrakt kunde redovisas under mötet.

§ 38 Kommunikation Syd
-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
Detta ska ses mot bakgrund av att förbundsstyrelsen beslutat fasa ut Villaägarnytt,
föreningarna måste ta fram egna strategier för information enligt ovan.

Staffanstorp är redan ute med ett egenproducerat material, Ystad är på G. Malmö
anlitar ”I copy you” för digitalt utskick. Helsingborg är i planeringsfasen.
Kronoberg har också startat sitt projekt.
§ 40 Kommunikation NOSO
Ingela har haft kontakt med JS Sverige och hade skickat ut material från företaget
med kallelsen. Efter ytterligare information och diskussion i ärendet föreslog
ordförande att tre editioner i form broschyr skulle tas fram. Broschyrerna finansieras
genom annonser och innehållet tas fram i samarbete med NOSO. JS Sverige ställer
upp med projektledning.
Mats och Tomas ska ta fram kostnadsunderlag för konstruktion av egen hemsida.
§ 41 Mötesplanering 2016
Nytt fysiskt möte 17.00
den 13 juni i S-V:s lokaler
Telefonmöte 19.00 25 september
Sista möte för året 17.30 21 november på lokal i Kristianstad
§ 42 Övrigt
Inga ärenden togs upp
§ 43 Mötets avslut
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Justeras:

Tomas Forss
Sekreterare

Ingela Bröndel
Ordförande

Gert-Inge Mauritzon

