Sammanfattning från styrelsemöte 181114
Julmarknad 2018.
Efter att olika möjligheter diskuterats beslutades slutligen att Marieholms Byaförening varken
kommer att arrangera eller medverka i någon julmarknad detta år.
Årsavslutning för styrelsen.
Årets sista styrelsemöte kommer att hållas den 15 december och efter mötet kommer styrelsen
summera och utvärdera verksamhetsåret under en gemensam julmiddag.
Kolonilott för föreningens medlemmar.
Efter diskussion och övervägande av för- och nackdelar fattade styrelsen beslut att inte
investera i en kolonilott för allmänt nyttjande för föreningens medlemmar. Dock kommer
styrelsen att återuppta frågan om det finns en efterfrågan bland medlemmar.
Skatebana.
Inget nytt sedan senaste mötet.
Årets Marieholmare.
Styrelsen beslutade, att efter frågan väckts av medlem, åter införa utdelning av pris för Årets
Marieholmare. Prisutdelning sker på årsmötet den 13/3-19
Nomineringar tas emot fram till 31/1-19 via mail till nominering@marieholmsbyaforening.com
Kriterier kommer inom kort att läggas ut på hemsida och Facebook.
Medlems-app.
Enhälligt beslut togs att införskaffa en medlemsapp. Den kommer bland annat att ge oss god
översyn av våra medlemmar, ge medlemmar ett digitalt medlemskort, möjlighet för styrelsen att
skicka meddelande till medlemmar, annonsera ut kommande evenemang digitalt.
Givetvis kommer även det analoga medlemsregistret finnas kvar jämsides med det nya.
Anledningen till att vi inför digitalt app-medlemssystem är att spara tid, vara modernare, finna
nya kommunikationsmöjligheter och underlätta medlemshantering. Tjänsten vi valt heter
Cardskipper.
Årsmöte 2019
Den 13/3-19 kommer Marieholms Byaförening att ha sitt årsmöte. Kallelse kommer att gå ut
enligt stadgar. På årsmötet kommer vi även att tilldela en person Årets Marieholmare-titel.
Valborg 2019
Marieholms Byaförening kommer till januarimötet att bjuda in föreningar i byn vi tidigare
samarbetat med för att diskutera upplägg av Valborgsfirande 2019
Valberedning inför 2019.

Valberedningens arbete inleds nu, och du som medlem är välkommen att inkomma med förslag
på kandidater till post som styrelseledamot redan nu.
Det var allt för denna gång.
Som vanligt är du välkommen med tankar, frågor och synpunkter, du når styrelsen via e-post
info@marieholmsbyaforening.com

