NORDÖSTRA SKÅNE-ÖSTERLEN

Protokoll nr 6/2016

Styrelsemöte Villaägarna Nordöstra Skåne-Österlen 25 september 2016
Telefonmöte 19.00–20.05
Närvarande: Ingela Bröndel, Mats Andersson, Tomas Forss, Charlotte Andersson,
och Jonas Ohlson
§ 60 Mötet öppnades
Ordförande hälsade styrelseledamöterna välkomna.
§ 61Fastställande av dagordning
Dagordning utsänd per mail. Godkändes av mötet.
§ 62 Justerare
Utsågs Mats Andersson att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 63 Föregående protokoll
Protokoll nr 5/2016 har varit utsänt för synpunkter, och är justerat. Mötet beslöt
Efter genomgång lägga protokollen till handlingarna.
§ 64 Föreningens ekonomi
Kassören ej närvarande. Ordföranden fastslog att föreningen inte haft några större
utgifter sedan föregående redovisning. Således är ekonomin fortsatt god.
§65 Medlemsaktiviteter 2016 sammanfattning
- Energikväll, Bromölla genomförd
- Klubbkompis genomförd
-Smedstorps kök 12/5 genomförd
-Trädgårdsvisning 29/5 genomförd med ca 30 deltagare
- Kiviks Marknad 18-20 juli
- Villaägardagen 2016 27/8 detta år i Simrishamn. 2017 blir det 2 september.
-”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.
Allmänt konstaterades att intresset för våra aktiviteter inte är så stort som vi önskar i
förhållande till det arbete styrelsen lägger ner. Marknadsföringen är ett problem som
vi ännu inte löst.
Mats hade ordnat tävlingar i såväl Kivik som Simrishamn för att dra nya medlemmar.
Många deltagare vid i tävlingarna, men det har inte genererat i några nya
medlemmar.

Beträffande den planerade ”Butiksdagen” i nov hade vi inga nya informationer.
Tomas kontaktar Gert-Inge som är på semester.
§ 66 Hus-och hemmässa i Kristianstad 31/3-2/4 2017
Styrelsen beslöt i princip att delta tillsammans med Skandiamäklarna och ev.
Med Wernamo Design. Charlotte har kontakt med mässarrangören om hyr och
storlek på monter. Styrelsen håller mailkontakt i ärendet

§ 67 Arbetet med egen hemsida
Tomas och Mats har tagit in offerter. Inget definitivt beslut. Ingela har träffat
konstruktören av förslaget tillsammans med Tomas. Vi avvaktar avtalsförslag
§ 68 Släpvagn
Frågan ständigt aktuell, ännu ingen konkret lösning. Vem vill handha bokning och
uppställning av ekipaget, där ligger problemet
§ 69 Samarbetspartners
Ordföranden uppmanade ledamöterna att känna sig för i sina områden.
§ 70 Tumstockar
Ett förslag från Mats som tagit in offert på en trästock med tryck. Kostnad ca 38:resp. 40:- beroende på tryckets design
§ 71 Kommunikation NOSO
Ingela har etablerat kontakt med JS Sverige. Av de 3 editioner som vi planerat är det
Kristianstad som har drivits lägst, det fattas några annonsörer för att projektet ska
slutföras.
§ 72 Julhälsning
Mats har förslagit at vi skickar en julhälsning i år. Detta sker med ett vykort där
Elgiganten kan medverka genom att erbjuda rabatt på en artikel för inköp till julklapp.
§ 73 Föreningskonferens i Hässleholm 19/11 9.30–14.00
Ingela och Mats deltar på regionstyrelseuppdraget och det ger utrymme för 3
deltagare från NOSO. Inbjudan har gått ut
§ 74 Nästa möte
Sista möte för året 18.00 21 november på lokal i Kristianstad. Tomas lämnar förslag
till ordförande!
§ 75 Mötets avslut
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Justeras:

Tomas Forss
Sekreterare

Ingela Bröndel
Ordförande

Mats Andersson

