Styrelsemöte 180207
Årets andra styrelsemöte avhandlade följande:

Flytt av föreningens inventarier.
Då vi fått önskemål om att omförflytta de prylar vi har i en lokal i idrottshallen enades vi att
föreslå möte med representanter från Dansa åh Le söndagen den 11/2 för att ställa våra
grejer på en mindre framträdande och säkrare plats i lokalen.

Årsmöte 2018
Den 28/2 hålls årsmötet. Vi har lagt en förfrågan till lokal näringsidkare att få hålla årsmöte
hos dom, vi inväntar besked. Förfrågan till en lokalperson att stå för underhållande föredrag
om Marieholm är ute, även där inväntar vi svar, vi hoppas dock det blir ett positivt sådant då
vår övertygelse är att detta är något som kommer att intressera årsmötets deltagande.
Kallelse kommer ut i Eslövsbladet, men kommer först att stå på vår hemsida och på vår
Facebooksida för att hålla tidsram för kallelse. Även affischer kommer att sättas upp.
Det blir obligatorisk anmälan om deltagande för att vi ska kunna beräkna mat och dryck till
deltagande.

Valborg 2018
Då vi inte längre har de resurser och det samarbete som förra året kommer Valborgsfirandet
att flytta tillbaka till Ankdammen.
Det är tråkigt att vi måste lämna det koncept som verkade vara uppskattat, men vi
resonerade som så att det är bättre att ta ett steg tillbaka för att förhoppningsvis ändå
kunna genomföra ett firande. Finns det föreningar som vill samarbeta även i år är dessa mer
än välkomna att kontakta styrelsen.
info@marieholmsbyaforening.com

Mer Info om firandet kommer i mars.

Skateprojekt
Skateprojektet har så sakteliga rullat igång. Om det ska kunna komma till stånd behövs först
och främst en plats. Man kan säga att vi sonderar terräng innan vi kan gå vidare.

Halloween
Vi har deltagit i ett uppstartsmöte med andra föreningar och bollat tankar och idéer. Planen
är en gemensam spökrunda med eventuella aktiviteter i samband med detta. Just nu
avvaktar vi mer intressenter och förslag, innan vi kan go all in i detta gemensamma projekt.
Det kräver mycket tid, planering och engagemang.
Blir inte detta förslag av kommer Byaföreningen ha en plan B för halloween, där
Pumpatävling kommer ingå. Mer info lämnas när sådan finns.

Under Övrigt
Vi diskuterades gamla bibliotekshuset och dess nya ägares planer som vi tror är bra och
spännande för Marieholm.
Genom detta kom vi osökt in på Marieholmsutställningen.
De som följt skrivelserna i Skånskan har säkert läst om kommunens uttalande, liksom om det
möte en grupp privatpersoner hållit angående utställningen.
Vår förhoppning är att gruppen som initierat mötet kommer att bilda förening och själv hålla
i frågan och kommunicera den med ansvariga på kommunen.
I detta nu har Byaföreningen inte mycket att säga kring vad som kommer att hända med
utställningen då vi varken är ägare av den eller frågan.
Om någon har frågor kring vad som händer med den hänvisar vi till ansvarig förvaltning.

Valberedningen och behov av styrelseledamöter.
Föreningens valberedning har digra dagar och jobbar hårt för att få ihop kandidater. Det
finns förslag, det finns tillfrågade, men det finns också luckor att fylla.
Är du intresserad av att vara med att arbeta för Marieholms fortlevnad och utveckling, att
vilja påverka och engagera dig, då finns det möjlighet.
Är du inte medlem så bli det, hur du går till väga hittar du på hemsidan.
Just nu söker vi bl.a. nomineringar till ordförandeposten och ledamöter.
(Sekreterare och kassör väljs inom styrelsen, likaså vice ordförande och eventuella andra
nyckelposter).
www.marieholmsbyaforening.com

Det var allt för denna gång, förutom, tack till alla medlemmar för stöd och förtroende för det
gångna året.

