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Styrelsesammanträden 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret varit kallade till 11 sammanträden varav 9 

har genomförts, 2 stycken har ställts in pga. för få deltagande. 

 

Styrelsens sammanfattning av övrig verksamhet 

Föreningens styrelse har satsat på att verka och synas för att öka antalet medlemmar och 

idkat medlemsvård för att behålla nuvarande medlemmar - detta genom att arrangera 

aktiviteter för både medlemmarna och andra boende i Marieholm vid flera tillfällen.  

Under året har Marieholms byaförenings styrelse deltagit i möte med Eslövs byalagsråd, 

deltagit i möte med Eslövs kommun, deltagit i möten med stiftelser. Ansökt om och beviljats 

medlemskap i ”Hela Sverige ska leva”.  Fått igenom marklov för uppförande av skejtpark, 

sökt fonder och delvis beviljats medel till uppförande av skejtpark. Gått ut med frågan till 

bybor vad de har för förslag att göra med pengarna från kommunen (ett riktat bidrag för 

Marieholms försköning och trygghet), undersökt möjligheter att genomföra förslagen. Börjat 

samarbeta närmre med PRO. Flyttat våra Byafikor och möten från biblioteket till 

centrumhuset från och med hösten 2022. 
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Aktiviteter under 2022 

 Fika med Bya 2/2 (digitalt) tema –”Vad ska vi göra med pengarna från kommunen”? 

 EBR (Eslövs byalagsråd) 23/3 

 Årsmöte 30/3 

 Musiksamarbetet 7/4 Mare Balticum och Martin Bagge 

 Pumpafrö 10/4 utanför ICA  

 Fika med Bya 20/4 Tema Skatepark 

 Vårstädningsdag 24/4 

 Valborg vid Ankdammen 30/4 

 Byaloppis 22/5 

 Midsommar 24/6 

 Fika med Bya 5/10, tema Skapa med Bya 

 Odlaredagen 23/10 

 Musiksamarbetet 10/11 (Happy Heartaches) 

 Deltog på PROs julmarknad 4/12 
 

 

 

Marieholm 230214 

För styrelsen 

 

……………………………………………………..  …………………………………………….. 

Jessica Abbott, tf ordförande  Johanna Pilheden, kassör 

 

……………………………………………………..  ……………………………………………… 

Ann-Catrine Hellman, sekreterare  Emma Rosenqvist, ledamot 

 

……………………………………………………..  …………………………………………….. 

Hannah Röjnert, ledamot   Heidi Mattner, ledamot 

 

……………………………………………………..  ……………………………………………… 

Kerstin Ekström 

 


