
Byalaget Sofias byastämma 20220320

Lokal: Sofielunds Folkets Hus

Tid: kl. 1400-1530

Närvarande: Jonas Hamfors, Elvira Grandin, Sara Frenk, Viktor Wennberg, Fabian
Karlsson, Julia Eliasson, Mats Bystedt, Johan Berg (ombud för Sara Lindgren Bilal),
Ingemar Johnn, Bo Bremer, Leif och Marianne Jeppson, Tord Rydén, Bengt
Danielsson.

1. Öppnande av mötet.

2. Godkännande av dagordning. Ja

3. Val av mötesordförande. Jonas Hamfors

4. Val av mötessekreterare. Elvira Grandin

5. Val av rösträknare/justerare 2 st. Viktor Wennberg och Fabian Karlsson.

6. Godkännande av kallelse till stämma 2021. Ja, kallelse har skett via Sofias brev,
facebook och byalagets hemsida.

7. Genomgång av verksamhetsberättelsen 2021. Årsberättelsen läggs upp på
hemsidan. Ordförande berättar om aktiviteter under året. Byalaget har haft sex
styrelsemöten. Vårstädning med grill på lekplatsen/Stora lekan genomfördes och
styrelsen hade ett bevattningsschema för odlingslådorna i stadsodlingen på lekplatsen
under sommaren. I samband med att ny förskola flyttar in i Klaras lokaler hoppas vi
kunna fortsätta vårt samarbete avseende vattenförsörjning, odling och elförsörjning till
julbelysningen. Ytterligare kontakt med föräldrakooperativet Daggmasken som ska
flytta in kommer att tas så fort de är på plats. Styrelsens vision för en grön lekande
stadsdel lever vidare i dialog med Malmö stad och under året har gång och
cykelkopplingar till den nya cykelvägen längs Nobelvägen från parkeringen
iordningsställs av FGK på Malmö stad. Pilotprojekt för tillfälliga krukor är på gång, mer
information kommer från ansvariga på Malmö stad. Parallellt arbetar vi vidare för
ytterligare permanent grönska i våra kvarter. Bjud din granne på ett glas genomfördes
i juni samtidigt som vi provade konceptet kartloppis, där alla medlemmar kunde
anmäla att de ville ha ett loppisstånd som sedan markerades ut på en karta på
facebook. Samma upplägg med loppis innan ”Bjud din granne” kommer att
genomföras i år. fick en plats. Möten med aktiva föreningar i området som BID,
Växtverket mfl har hållits under året. Vi har också satt upp nya julljusslingor på
lekplatsen genom ett bidrag från BID Sofielund.

8. Genomgång av byalagets ekonomi. Kassör Sara Frenk meddelar att 12719,41:-
finns på byalagets konto, samt på BID-konto (pengar öronmärkta för utsmyckning)
142:-

9. Revisionsberättelse. Revisor Ingemar Johnn har granskat årsbokslutet och
bokföringen samt styrelsens förvaltning i Byalaget Sofia för räkenskapsåret
2021-01-01 -- 2021-12-31. Revisor tillstyrker att årsbokslutet fastställs och att årets
resultat, -15973,49 kronor, förs över i ny räkning till 2022. Revisor har skickat ut



revisionsrapport till styrelsen. Se bilaga till protokollet. Original finns hos Jonas
Hamfors.

10. Ansvarsfrihet. Ja, styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

11. Inkomna motioner. Nej.

12. Medlemsavgift. Fastställs till 100:- per hushåll och år efter omröstning där en
majoritet av mötets deltagare röstade för att behålla nuvarande avgift på 100 kr/år.
Diskussion om hur vi kunde öka medlemsantalet fördes mot bakgrund av att det var få
medlemmar förra året, förmodligen pga corona. Styrelsen kommer att öka
marknadsföringen av byalaget på facebook och i samband med evenemang i vårt
kvarter. Förslag framfördes om att möjliggöra gratismedlemskap.

13. Valberedningens förslag. Val av ledamöter 2 år: Jonas Hamfors (omval) Fabian
Karlsson (sittande) Elvira Grandin (sittande) Sara Frenk (omval) Viktor Wennberg
(omval) Julia Eliasson (sittande) Val av suppleanter 1 år: Mats Bystedt (nyval) Sara
Lindgren Belal (nyval) Val av revisor. Ingemar Johnn. Val av revisorssuppleant.
Vakant.

14. Val av valberedning. Bo Bremer.

15. Kalendarium. 24/4 - Vårstädning Stora lekan kl 10. 18/6 - Loppis i Sofielund med
föranmälan via byalagets mejladress, "Bjud din granne på ett glas" kl 17 på din gata, kl
18 på lekplatsen Stora lekan. 18/9 kl 16 - Höstträff på Stora Lekan. 27/11 -
Ljuständning på Stora Lekan kl 16.

16. Övriga frågor. Diskussion om lånekrukor från Malmö stad, framför allt praktiska
frågor med anledning av erbjudandet att få ”låna” en kruka sommartid. Mer information
kommer från ansvariga på Malmö stad. Diskussion uppstod även kring städningen i
området. Besked från BID Sofielund är att det ska ske tätare och regelbunden
städning av gatorna framöver. Alla medlemmar uppmanas även att felanmäla när
sopdumpning sker på ex vis parkeringen.

17. Byastämman avslutas.

Justeras:

Viktor Wennberg Fabian Karlsson


