PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2019-01-21
Valberedningens rapport
Möte med valberedningen som inför årsmötet presenterar förändringar i
valberedningen och styrelsen. Madeleine Persson i valberedningen avgår. Eventuellt
även vice ordförande, dock har denna information inte

framkommit till

valberedningen vid detta möte. De kontaktar henne och kollar. Finns det eventuellt
någon i dagens styrelse som vill ta plats som vice ordförande?
Föregående protokoll
Kalendarium för föreningen, inklusive tidningar, möten m.m. läggs till inför nästa
möte.
Aktiviteter
Årsmötet, 21 mars:
Dragplåster, någon från Stadsbyggnadskontoret eller Atrium Ljungberg.
Lokalfrågan togs upp och alternativ för årsmötet var: Lindeskolan , och Mezefabriken
och Cikada (Gamla Lindehof), ska fråga om kostnad inklusive kaffe och fralla/wrap?
Förslag till höstaktivitet: något i Dahlia-trädgården, visning och information om
dahlior.
Ekonomi
Vi gick igenom förslag till budget för 2019.
Dahlia-entusiasterna kommer att få ekonomiskt stöd från villaföreningen.
Lägga ut information/påminnelser om betalning av medlemsavgifter – både på
webben och Facebook.
Webbredaktionen
Susanne och Lotta har nu också möjlighet att lägga upp information på webben.
Webbredaktören vill gärna bli av med ansvaret för webbsidan så Susanne och Lotta
kommer att gå igenom uppdateringen av webben.
Försök få in fler bidrag till webben/FB-gruppen: Kanske med en fototävling?

Lindegårdsnytt
Manusstopp 17/2, inklusive kallelse..
Redaktören vill gärna se en ny design på Lindegårdsnytt och föreslog att kanske
samköra det med hemsidans nya utseende. Kolla om det finns någon som är
intresserad av att jobba med Lindegårdsnytt? Några som kan vara intresserade ska
tillfrågas på nytt.
Bidrag till kommande nummer, intervju, några rader om Dahlia-trädgården.
Text om tunnelbanebygget från någon av de berörda grannarna.
Notis med fråga gällande vad medlemmarna vill ha för vår-/höstaktivitet .
Information om den nya ”Bygg-gruppen”! Kanske även efterlysa fler deltagare? Kan
deras bidrag bli en stående punkt i LN?
Hembygdsföreningen ska erbjudas en stående historisk spalt.
Rapport från arbetsgrupperna
Ny ”Bygg-grupp” kommer att bildas av representanter från valberedningen – Magnus
Nelson, Linda Rosenberg och Ulrika Sandhill är intresserade av att driva den här typen
av frågor. Jöran kommer vara aktiv där samt fungera som länk till styrelsen.
Grannsamverkan
Göran ska träffa polisen i veckan och ställa lite frågor m.m.. Eventuellt ska de även
träffa KRIS. De kommer att diskutera narkotikahandeln och det öppna användandet
av narkotika i området.
Göran arrangerar en informationskväll för samverkarna under våren.
Många har skrivit och tackat för julklapparna.
Övriga frågor
P-avgifterna. Vi har fått ett brev med en fråga - vad händer hos oss nu när p-avgifterna
har slopats i Bromma? Blir vi av med p-avgiften? Styrelsen anser att vi i nuläget inte
kan göra så mycket, vi får helt enkelt avvakta och se.

Arkivet: Det borde tydliggöras vem som ska ha hand om arkivet. Det ska finnas en
arkivplan och den bör eventuellt gås igenom. Arkivbeskrivning 2014 finns på webben.
Nästa möte
Måndagen den 11 februari 2019.
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