Sammanfattning från styrelsemöte 171018
Dagordningen var i sitt ursprung kort, men punkterna
Bibliotekshuset
Marieholmsrummet
Brevet
Byalagsmöte med kommunen
tillkom under övrigt.
Verksamhetsplan 2018 fastställdes med tillhörande budgetförslag. Dessa kommer att
redovisas på medlemsmötet 29/10.
Vi gick igenom sista detaljerna för nämnda medlemsmöte och Pumpatävlingen. Vi hoppas att
många kommer på mötet, både medlemmar och pumpadeltagare.
Planering av Byaförenings deltagande i Marieholms julmarknad 10/12 fastslogs, kvarstår att
bekräfta lokal där vi kommer hålla till. Intentionen är att bidra med bl.a. julpyssel för barn,
rimstuga och 21-lotteri.
I och med bibliotekshusets förestående försäljning är Byaföreningen officiellt lokallösa. Vi
har ingenstans att förvara föreningens grejer, ej heller en fast möteslokal. Detta, tillsammans
med ett generellt behov av föreningslokaler till ett aktivt föreningsliv och möjlighet till
sammankomster, genererar i att Byaföreningen kommer göra en skrivelse till kommunen.
Denna kommer vi publicera på hemsidan i samband med att vi skickar in den.
Marieholmsrummet, är per se inte en fråga för Byaförening då vi inte äger mandat att fatta
beslut kring det. Dock ligger det i vårt intresse att den bevaras och kommer till del för bybor
och andra intresserade. Det finns en redan etablerad projektgrupp i byn som arbetar för
Marieholmsrummet, vi stödjer deras arbete.
”Brevet”. Det kom en hel del skriftliga synpunkter på styrelsearbetet, dessa valde vi att
besvara offentligt då ingen ville ta på sig ansvar för att ha skickat det. Eftersom ingen gjort så
beslutade vi att det lämnas i det runda arkivet.
Byalagen runtom i kommunen har sammanträtt inför mötet med kommunledningen den
15/11. En del gemensamma frågor kommer att tas upp, men Marieholms Byaförening har
även egna frågor vi kommer att ta upp med politiker och tjänstemän.
Bl.a. behov av föreningslokal, uppföljning av trygghetsvandringen, hårdare tag mot
tomt/fastighetsägare som låter egendom förfalla och utgöra skamfläck i byn.
Slutligen fastslogs datum för kommande möten fram till januari, då vi inleder planering inför
årsmötet.
Detta var allt för denna gång.
Finns det frågor och funderingar så nås vi enklast via mail:
Info@Marieholmsbyaforening.com
Vänliga hälsningar
Styrelsen

