Info från styrelsemötet 170309
Konstituerande möte hölls där vice ordförande och sekreterare valdes. Även
firmatecknare beslutades. Ordinarie styrelsemöte började med att 3 nya ledamöter
hälsades välkomna av vår nya ordförande.
Planering inför medlemsutskick samt uppmaning till så många medlemmar som
möjligt att anmäla sig till digitalt medlemsutskick. Det kommer att komma ett sätt att
anmäla sig på hemsidan till bland annat nyhetsbreven via e-mail, inom kort.
Beslutades även att köpa in ett digitaliserat medlemsregister. Kostnaderna
(framförallt) och tiden styrelseledamöter lägger ner på utskick och utdelningen av
inbetalningskort och välkomstbrev till gamla såväl som nya medlemmar är mer än
vad som är rimligt. Framöver hoppas vi på effektivare hantering och sänkta
kostnader. Mer pengar över till andra evenemang med andra ord. Styrelsen vill att Du
ska få maximal utdelning av ditt medlemskap och vi vill få fler intresserade och
engagerade medlemmar.
Utan allas vårt engagemang stannar utveckling och bevarande av byn.
Arbetet för att behålla gamla Bibliotekshuset och utveckla det till ett föreningshus där
alla föreningar kan samlas och verka fortsätter.
Vi kommer även att medverka i ett byagemensamt möte med kommunen för att
påverka utvecklingen av våra byar, och för vår del, Marieholm.
Trygghetsvandring och översiktsplan står högt på dagordningen.
Vi arbetar även vidare för att få till en fungerande Grannsamverkan - det har
tillkommit en hel del, men fler behövs.
Och så lite uppkommande evenemang!
Byaföreningen delar ut pumpafrön till medlemmar utanför Ica Marieholm från 09.10
den 1/4!
Vi kommer att arrangera en Pumpatävling från 1/4 till 28/10. Den som odlat fram den
största pumpan kommer att firas med prisutdelning och fina priser på Byaföreningens
Halloween event. Gratis fröpaket för medlemmar! Icke medlemmar betalar
20kr/paket.
Välkomna! Vi finns utanför Ica Marieholm så länge vi har fröer att dela ut.
Valborg på Laddran planeras oxå för fullt. Ett spännande nytt koncept som knyter
ihop föreningar som vill Marieholms bästa.
Vi i styrelsen, tillsammans med andra aktörer är alla positivt inställda till detta nya
valborgsfirande. Och det kommer att sätta Laddran, som en tidigare styrelseledamot
arbetat idogt för, på kartan än mer. Stort tack till bl.a. Olle Håkansson mfl.
Följ arbetet här på hemsidan eller via Byaföreningens Facebook sida.
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