Sammanfattning från Byaföreningens styrelsemöte 180613
Kassastatus: föreningens saldo och medlemsantal presenterades. Diskussion kring
medlemsskap, inbetalningsutskick och kostnader i samband med detta. Slutsatsen: 20% av
medlemsavgiften går till rena kostnader i form av porto, administration och tid ej inräknat. I
längden ohållbart med rådande personella resurser. Vi ligger back på att skicka ut
medlemskort.
Framöver vill vi kunna sköta detta digitalt via e-post men det är en lång process innan vi är
där.
Hemsidan: Föreningen har fortsatt hjälp med publicering men administratörsägande och
möjlighet till egna publiceringar och rättningar/justeringar.
Diskussion fördes om att till hösten lansera lite nyheter, både rörande hemsida men även
eventuell ny logga.
Midsommarfirande.
Den 22/6 arrangerar Byaföreningen midsommarfirande i Sundelius park med start 12.00, då
stången kläds och reses. Ta mycket gärna med blomster och grönt att pryda stången.
Deltagande i detta bjuds på fika.
Firandet i år blir lekar, sång, dans och 5-kamp.
Höstmarknad i Sundelius park.
Föreningen arrangerar detta tillsammans med Marieholms PRO.
Deltagandet för företag, hantverkare, föreningar och privatpersoner är gratis. Anmälan om
deltagande ska göras till sundelius@marieholmsbyaforening.com
Den 1/9 är datum för höstmarknaden.
Byaföreningen har uppföljningsmöte med PRO 27/6 med vidare planering.
Försäljning av utedansbanan.
3 intressenter finns. Byaföreningen kommer hantera dessa i ordning efter inlämnat intresse.
”Konsthall Marieholm”
Styrelsen hade bjudit in företrädare för Konsthall Marieholm att berätta om sin verksamhet.
Byaföreningen har sedan någon månad gett medgivande till att agera ev. samarbetspart i ett
projekt som Konsthall Marieholm ansökt ekonomiskt bidrag till.
Styrelsen ser mycket positivt på detta begynnande samarbete som vi tror kommer betyda
mycket för Marieholms utveckling och fortlevnad.
Konsthall Marieholm kommer dessutom att delta på höstmarknaden i Sundelius park 1/9.
GDPR
Vi kommer skriva ihop information riktad till medlemmar om hur deras personuppgifter
hanteras, utifrån lagen.
Det var det från juni månads styrelsemöte.
Frågor, funderingar el synpunkter skickas till info@marieholmsbyaforening.com

