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Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret enligt följande:
Ingela Bröndel ordförande
Mats Andersson v. ordförande
Margareta Delfs Widell kassör
Tomas Forss sekreterare
Charlotte Andersson ledamot.
Gert-Inge Mauritzon ledamot
Jonas Ohlson ledamot
Thomas Johansson ledamot
Valberedning
Vakant
Föreningens revisor
Anders Larsson ordinarie
George Gärdh ersättare
Styrelseaktivitet
Under året har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden, två av dessa har varit
telefonsammanträden.
Årsmötet 2017 avhölls 29 mars på Furuboda kursgård. Årsmötet valde styrelse och
övriga funktionärer enligt ovan. Föreningsmötet genomfördes med Kenneth Lantz
som ordförande.
Efter mötet informerade från Polisen Göran Wigermo och från Länsförsäkringar Peter
Friberg kring temat Trygghet och Säkerhet.
Föreningens verksamhet under 2017 har i huvudsak varit inriktat på planering och
genomförande av medlemsaktiviteter med fokus på medlemsvård och
medlemsvärvning.
22 feb. Medlemskväll hos Ekstrands dörrar o fönster
23 mars Stadgeenligt Årsmöte Furuboda kursgård
31mars-2 april Hus o hem mässa Yllan Kristianstad
24 april Butikskväll på MIO möbler i Kristianstad)
28 maj Guidad visning Engelska trädgården Svabesholm, Kivik
28-29 juni Borgeby fältdagar Borgeby
17-19 juli Kiviks marknad Kivik
26 aug. Villaägarnas dag Simrishamn. Hamnplanen under Sillens dag
24 oktober Energikväll med besök på Fjälkinge Eldabutik/braskaminer
24 november Inköpskväll på El & Energi och Ljusexperten Kristianstad

.

Höstmöte Hässleholm 19 november
Charlotte Andersson Gert-Inge Mauritzon och Tomas Forss deltog från föreningen,
medan Ingela Bröndel och Mats Andersson deltog på mandat från Regionstyrelsen.
Förbundsordförande Olle Kristensson och förbundsdirektör Gunnar Jansson höll som
sedvanligt inspirerande visionära anföranden och siade om Villaägarnas framtid mot
2030.
Information om ny dataskyddsförordning lämnades.
Villaägarnas årsstämma 2016
Årsstämma hålls, när det inte är kongress. Ingela Bröndel deltog som ordförande i
Regionstyrelsen. Tema Demokrati och föreningskultur.
Kommunikationsstrategi
Denna angelägna fråga hålls ständigt aktuell. Mats Andersson lägger föredömligt ut
inlägg på FB.
Styrelsen är medveten om att vi måste nå ”vår marknad” för att nå ut med inbjudan
och information till våra medlemmar.
Samarbetspartners
Vi har fortsatt inriktat styrelsearbetet på att utöka antalet lokala samarbetspartners,
med syfte att ge våra medlemmar ytterligare möjligheter till förmånliga inköp.
Ekonomi.
Föreningens ekonomi är god, intäkter och utgifter balanserar. Detta bedöms ge en
grund för fortsatta medlemsaktiviteter och medlemsvärvning under 2018.
Profilmaterial
Lila kassar med tryck har inköpts under 2016 för utdelning. Dessa kom väl till pass
under Kiviks marknad 2017.
Uppdrag Externa
Ingela Bröndel har 2017 fått förnyat uppdrag som ordförande i Regionstyrelsen,
Region Syd samt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsens valberedning.
Mats Andersson har under året omvalts som ledamot i Regionstyrelsen, Region Syd.
Medlemmar
Den 1 januari 2017 hade NOSO 3489 medlemmar, den 31 december 2017 hade ni
3447medlemmar. Er förnyelsegrad för 2017 är 79,1 %. Under 2017 fick vi 591 nya
medlemmar.
Avslutande reflektioner
Styrelsen har genomfört ett antal medlemsaktiviteter med olika tema med syfte att
erbjuda ett varierat utbud. Vi fortsätter att öka våra ansträngningar att ge information
om våra aktiviteter till medlemmarna.
Vi börjar få fler e-mailadresser, når ut till medlemmarna via hemsidan, skickar en
medföljare till Villaägaren och annonserar i Lokaltidningen vid behov.
För Styrelsen

Ingela Bröndel
Ordförande

