Käglinge Egnahemsförening
Årsmöte Sofiedals Golfklubb, 3/3-20

1. Mötet öppnas

2. Val av årsmötesordförande. Mötet valde Susanne Pohjola

3. Val av årsmötessekreterare. Mötet valde Mariette Ontéro

4. Val av 2 justeringsombud. Mötet valde Ulla Lundberg o Krister Nilsson

5. Kallelsen godkändes av mötet. Utdelning till alla hushåll i Käglinge o Krumby, har
skett för sista gången. Hädanefter kommer kallelser ändast skickas ut digitalt.

6. Dagordningen godkändes av mötet. Dagordningen fanns tillgänglig på mötet.

7. Verksamhetsberättelserna lästes upp och godkändes av mötet.

8. Revisionsberättelsen lästes upp och kommenterades av kassör Torsten Lundberg.
Resultaträkning för Käglinge Egnahemsförening fanns tillgänglig på mötet.
9. Mötet godkände denna.

10. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet

11. Mötet beslutade att uppkommit överskott 22.141:22 kr föres i ny räkning.

12. Mötet beslutade att inget arvode ska betalas ut till styrelsemedlemmar. Däremot
ingår ett restaurangbesök utan alkohol.

13. Mötet beslutade att medlemsavgiften fortsatt är 150 kr/år.

14. Val av styrelse i Käglinge Egnahemsförening:

Styrelseledamöter
Susanne Pohjola, ordf.
Annika Johansson, ord. ledamot

Omval 2 år
Omval 2 år

Karin Eriksson, ersättare
Joanna Kristiansen, ersättare

Omval 1 år
Omval 1 år

Revisorer
Vitor Afonso, revisor
Thomas Jacobsson, rev.ersättare

Omval 2 år
Omval 1 år

Valberedning
Carina Olsson
Eva Ohlsson

Nyval 1 år
Nyval 1 år

Hela Pålssongruppen ställer upp för omval.

15. Inga inkomna motioner

16. Information om:
•

Berättaraftnar på Kummingården: Carina informerade om vårens omgångar
av berättaraftnarna på Kummingården. Det kostar 50: - per gång och för detta
får man en lätt förtäring samt kaffe o kaka efteråt. Folder fanns tillgänglig.

•

Hemsidan: Webb-master informerade om att hemsidan är under nybyggnation,
samt att han gärna tar emot tips och förslag på vad som ska läggas upp från medlemmarna.

•

Facebook: Föreningen informerade mötet om vår Facebook-sida. I dag har vi
386 medlemmar, och räknar med att detta antal kommer att öka under året. Här
läggs ut information från styrelsen, men också från medlemmar och boende i
Käglinge.
Dock är det numera ändast styrelsen som kan godkänna medlemskap och bara
personer boende i Käglinge kommer att godkännas.

•

Affären är såld och där kommer troligtvis byggas bostäder. Inget är bestämt.

•

Offason-huset ska nu renoveras och omvandlas till 10 st bostadsrätter.

•

Skräpet som ligger uppe vid affären diskuterades. Vem ansvarar för att detta
tas bort ? Det bör vara markägaren, men styrelsen kommer undersöker detta.

17. Övrigt

Årets årsmötesutdelning blev tyvärr försenad. Anledningen till detta var att vi för
första gången fick beställa kallelserna hos ett externt tryckeri och inte hade räknat med att det skulle ta så lång tid. Dock hade styrelsen lagt ut inbjudan digitalt,
så tidsramen följdes i alla fall.
Detta var också sista året som det delades ut en kallelse per brev. Detta beslut har
tagits av styrelsen, dels för att spara föreningens ekonomi nu när sponsoravtalet löpt
ut, men också av miljöfrämjande själ.
Detta togs emot med blandade känslor. En fråga som kom upp var hur vi skulle nå
dom medlemmar som inte har en mailadress. Denna fråga kommer styrelsen ta upp på
nästa styrelsemöte. Självklart är att ALLA medlemmar ska få kallelserna tillhands.
Det cirkulerade en mailadress-lista på årsmötet, som närvarande medlemmar skrivit
upp sig på.

Samtliga mötesdeltagare uttryckte en viss oro om att behöva ta sig till ICA Maxi på
Cypressvägen för att hämta vissa packeter, och ville att styrelsen skulle undersöka
om vi på något sätt kunde påverka så att ALLT kom till ICA Nära i Kyrkbyn istället.
Möjligheten till detta kommer att undersökas av styrelsen.

Mats Wiren från Gatukontoret var mötets gäst-talare. Mats berättade om rekreationsområdets historia, gångarnas funktioner samt den stora mångfalden av både
djur och växter som finns där. I detta område har vi dessutom Malmös största rastgård. En skötselplan för området är nu under bearbetning.
På Mats önskelista över området finns, förutom ett lokalt samarbete med gatukontoret angående Grodans Hus, en förhoppning om att kunna börja jobba med svampens
mångfald och att kanske få till ett gammaldags slåttergille. När det gäller belysningen,
så är inte lampor något alternativ. Istället skulle man kunna satsa på ljus marksten,
som reflekterar bättre.
Nyheter på rekreationsområdet är en Träd & Busk slinga samt att parkeringen vid
fårhagen ska göras om, till vad är i dagsläget ännu inte bestämt. Som vanligt efterlyser Mats förslag från byborna som vad vi kan göra på/med området.
Mats kommer dock att sluta sin tjänst på Gatukontoret i sommar, och vet i dagsläget
inte vem som kommer ersätta honom. En möjlig samarbetspartner när det gäller rekreationsområdet är Sven Jensen från Skånes Hembygdsförening.
Fram tills Mats slutar finns möjlighet att erbjuda oss guidade promenader på området.

Pålsson-huset 35 år. Hur detta ska firas, får vi reda på när huset öppnar för säsongen.
Carina Olsson har satt ihop en minnesfolder, som kommer finnas i Pålsson-huset. Denna
folder fanns även tillgänglig på mötet.

18. Mötet avslutades.
Det var ett 40-tal medlemmar på årsmötet, som bjöds på rostbiffs-smörgås med
bubbelvatten samt kaffe med dopp.

Vid protokollet

_______________________
Mariette Ontéro, mötessekr.

Justeras:

___________________

____________________

____________________

Susanne Pohjola
Mötesordförande

Ulla Lundberg
Justeringsombud

Krister Nilsson
Justeringsombud

