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§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande Berndt.

§ 2 Datum för årsmöte

Styrelsen beslutade att organisera årsmötet digitalt
torsdagen den 25 mars 2021.

§ 3 Inbjudan till årsmötet

Inbjudan ska gå ut 2-4 veckor före mötet. I kallelsen ber vi
medlemmar som önskar ansluta till mötet att meddela sitt
deltagande via e-mail till Sofie och Berndt så att vi kan
skicka ut möteslänk.
Berndt skriver en mötesinbjudan och bollar med Anna
Karin. Därefter skickas den ut till styrelsen för kontroll.
Inbjudan ska kopieras i 180 exemplar (90 kopior om vi
trycker två inbjudningar per A4). 3-4 i styrelsen ställer upp
och kopierar på sina egna skrivare. Berndt meddelar dag
och tid för utdelning (8 eller 9 mars).
Sofie lägger upp inbjudan i FB-gruppen.

§ 4 Underlag inför mötet

Dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas
berättelse samt valberedningens förslag läggs upp på
hemsidan vecka 10.

§ 5 Dagordning

Berndt använder tidigare års mall för dagordningen och
kontrollerar vad som står i stadgarna.

§ 6 Valberedningen

Eftersom Ulf flyttar så behövs en ny suppleant.
Valberedningens förslag är Fredrik Johansson (Arosgatan
29). Elisabeth har frågat Fredrik om han kan tänka sig att
bistå Berndt med hemsidan, vilket han är positiv till.

§ 7 Kommande aktiviteter

I inbjudan ber vi medlemmarna komma med förslag på
aktiviteter. Vi presenterar följande aktiviteter på mötet:
•
Fest för barn och vuxna på Lecheplätten
•
Äppelmustning
•
Växttävling - ej solros i år! Förslag tas emot!
•
Aktivitet/er med koppling till vårt
småstugeområde
Vår uppfattning är att många i föreningen är nyfikna på
områdets historia, te x originalfärgerna på husen och
trädgårdarnas utformning. Sofia Viklinder har kommit
med förslaget att upprätta ett Kulörotek för att lista
fasadfärger i området, med inspiration från Norra Ängby:
http://norra-angby.se/2020/02/kuloroteket-och-ncs/. Listan
kan ge inspiration inför ommålning av fasad och skulle
också kunna bidra till att originalfärgerna i området
identifieras. Styrelsen är positiv till idén!
Berndts granne, Henrik Eriksson, har skrivit en uppsats
om vårt område. Han har jobbat som guide och är
intresserad av att medverka på en eventuell rundvandring i
området. Ett förslag är att kombinera en sådan vandring
med information om t ex detaljplanen och idén om att
upprätta ett Kulörotek.
Som ett alternativ till Henrik som guide känner Margareta
till en person som arbetat med Lechevandringar. Om
behov uppstår kan Margareta kontakta henne.
Gunnar påminde om att det är 85-årsfest nästa år! Det kan
vara bra att börja fundera på hur vi ska fira det.

§ 8 Röstlängden

Röstlängden sätter vi samman baserat på deltagare i mötet.

§ 9 Hemsidan

Hemsidan fyller sin funktion och kompletterar FB. T ex
finns protokoll, föreningsaktiviteter och en lista på redskap
för utlåning tillgängliga där. Ett kommande Kulörotek
skulle kunna läggas upp på hemsidan. Se även § 6
angående administratör för hemsidan.

§ 10 Småstugebladet

Gunnar kommer under årsmötet att informera om att
Småstugebladet får ett nytt format i och med att vi
framöver kommer att anlita ett tryckeri. Gunnar kan då
passa på att upplysa om möjligheten att bidra med text och
idéer till innehåll i tidningen. Då FB är välbesökt ska vi
även lägga upp en notis där med samma information.

§ 11 Mötets avslutande

Berndt förklarade mötet avslutat!
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