NORDÖSTRA SKÅNE-ÖSTERLEN

Protokoll nr 5/2016

Styrelsemöte Villaägarna Nordöstra Skåne-Österlen 13 jun 2016
Studieförbundet Vuxenskolan kl. 17.30–19.45
Närvarande: Ingela Bröndel, Mats Andersson, Margareta Delfs Widell, Tomas Forss,
Charlotte Andersson, Gert-Inge Mauritzon och Jonas Ohlson
§ 44 Mötet öppnades
Ordförande hälsade styrelseledamöterna välkomna.
§ 45 Fastställande av dagordning
Dagordning är utsänd. Godkändes av mötet.
§ 46 Justerare
Utsågs Mats Andersson att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 47 Föregående protokoll
Protokoll nr 4/2016 har varit utsänt för synpunkter, och är justerat. Mötet beslöt
lägga protokollen till handlingarna.
§ 48 Föreningens ekonomi
Margareta meddelade att föreningen har 199 636,53 disponibelt enligt kontoutdrag.
Det finns endast ett fåtal räkningar som inte betalats.
§ 49 Föreningskonferens 19/5-20/5 Halmstad
Till mötet i Halmstad åkte Gert-Inge och Tomas från föreningen, medan Ingela och
Mats deltog på regionstyrelsemandat. På agendan fanns först och främst Jakob
Eliasson med temat Intressepolitik. De ständigt aktuella frågorna amorteringskrav,
ränteavdrag och flyttskatt diskuterades också. De gemensamma diskussionerna var
värdefulla.
§ 50 Årsstämma 2016
Det är årsstämma det år, då det inte är kongress. Ingela deltog 27 maj som
ordförande i regionstyrelsen. Ärende på stämman bl.a. verksamhetsplan och budget.
Dessa antogs. Dessutom ett givande föredrag om Demokrati och föreningskultur.

§51 Medlemsaktiviteter, genomförda och planerade under 2016
- Energikväll, Bromölla genomförd
- Klubbkompis genomförd
-Smedstorps kök 12/5 genomförd
-Trädgårdsvisning 29/5 genomförd med ca 30 deltagare

- Villaägardagen 2016 3/9. Tas upp under egen §
- Kiviks Marknad ska genomförs 18-20 juli planering pågår
-”Butik” Kristianstad El och Energi, Lamphuset och ev. Café Boulevard datum den 24
nov 18.00- 20.00
- Mässa Göteborg Mats har offert på bussresa den 29 okt min 40 personer, kostnad
300 kr/person. Föreningen står för inträdet. Villaägarna Ystad ska bjudas in.
Charlotte bistår Mats med arrangemanget.
§ 51 Arbetet med egen hemsida
Tomas och Mats har tagit in offerter. Inget definitivt beslut. Ingela träffar
konstruktören av ett av förslagen tillsammans med Tomas.
§ 52 Släpvagnar
Frågan är aktuell, men det finns ännu ingen konkret lösning.
§ 53 Samarbetspartners
Mats meddelade att han nu slutit avtal med Elgiganten som lämnar 5 % på alla varor
undantag Apples produkter och redan rabatterade varor. Rabatten gäller enbart
varuhuset i Kristianstad.
§ 54 Kassar
Ett förslag på kasse som kan förses med logga visades av Mats. Mats förhandlar
vidare för att få ett ”bra” slutpris? Klart 16.90 +moms.
§ 55 Villaägardagen 2016
Efter diskussion beslöts att Villaägardagen avhålls den 27 augusti och att
Simrishamns valts som ort. Plats antingen vid Flüggers Färg eller framför kyrkan.
Ingela har redan lagt beställning på ett paket med ”give aways” mm. Margareta fick
förlagt att beställa 20 st vita kepsar med Villaägarnas logga ur Villaägarnas
sortimentkatalog. En låda äpplen är heller inte fel. Mats och Gert-Inge planerar
detaljerna. Jonas sonderar möjlig medverkan i löploppet Simrishamn – Ystad och
rekrytering av deltagare.
Ingela betonade att det inte är fokus på medlemsvärvning, utan vi ska i första hand
synas!
§ 56 Kommunikation NOSO
Ingela har etablerat kontakt med JS Sverige. Tre editioner ska ges ut i NOSO om
finansieringen blir klar, denna ske genom annonsintäkter (en förutsättning). JS
Sverige ställer upp med projektledning. Ingela har kontaktperson på företaget.
§ 57 Övrigt
Inga nya ärenden.
Sammanfattningsvis kan framhållas att föreningen ska bjuda in medlemmarna till
våra arrangemang med lockande väldesignade vykort. Ett tidigt flaggande är viktigt!
Såväl som på Kiviks marknad och som på Villaägardagen kommer en trädgårdspryl
från WernamoDesign att lottas ut. Möjligt för medlemmar att få tillfälle till rabatterade
oneline inköp under begränsad tid. Beträffande butikskvällen på El & Energi är det
angeläget med god uppslutning. Uppdrogs åt Jonas och Gert-Inge att ta fram ett
snitsigt vykort klart för utskick medio september.

Gert-Inge föreslog att föreningen anordnar en medlemsträff med temat Familjejuridik
förslagsvis under september. Plats Bromölla alternativt Kristianstad.
Styrelsen kommunicerar inför planeringen av våra aktiviteter via mailkontakter!
§ 58 Nästa möte
Telefonmöte 19.00 25 september
Sista möte för året 17.30 21 november på lokal i Kristianstad

§ 59 Mötets avslut
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Justeras:

Tomas Forss
Sekreterare

Ingela Bröndel
Ordförande

Mats Andersson

