BiG Nyhetsbrev nr 3 - 2020
Minnesanteckningar från BIG-Vaxholms medlemsmöte den 17 juni kl. 19:00
Mötet genomfördes via internet med hjälp av programmet Zoom.
Vi samlades med början kl. 18:30 för att få våra uppkopplingar att fungera på bästa sätt.
Ingrid Ekstedt hälsade oss välkomna till detta första digitala medlemsmöte.
Vårt årsmöte som ju var ett e-mejl/postmöte gick bra.
Det blev samma styrelse som förra året och styrelsen presenterade sig på bildskärmen.
Styrelsen har haft ett konstituerande möte och fördelat posterna: ordf Ingrid Ekstedt (enligt
årsmötet), vice ordf Eva Westberg, kassör Leif Ljungberg, sekr Bosse Lidén, klubbmästare
Ewy Vozila, hemsidan Hillevi Atterberg, aktivitetsansvarig Anna Neovius. Ersättare är
Hildburg Berglund och Curt-Åke Stefan
Årsavgiften är även i år 200 kr per person och en uppmaning till alla att betala kommer
snarast att skickas ut.
Någon ny verksamhetsplan antogs inte på årsmötet men ett förslag finns på vår hemsida.
Dock inte beslutad som det felaktigt har stått på hemsidan som Carola påpekade. Vi tar upp
verksamhetsplanen på ett medlemsmöte då verksamheten kommer igång igen.
Detaljplanearbetet är ju påbörjat och Sveafastigheter har nyligen haft två möten med
kommunen. Det ska tas fram utredningar om dagvatten, naturvärden, ekologi och miljö samt
om garage/bilplatser. Utredningarna beräknas vara klara i september.
Sveafastigheters köp av prästgården planeras genomföras under september.
Ingrid berättade att hon haft ett samtal med SPF:s ordförande i Vaxholm, Moniqua Hultberg,
om vår förening och våra planer. Samtalet var positivt.
Eva Westberg berättade om hur vår kompetensenkät och bildandet av arbetsgrupper går.
25 svar har inkommit hittills. Eva konstaterade att det finns imponerande hög kompetens och
mycket kunskap bland medlemmarna. Arbetsgrupperna har inte kommit igång i dessa coronatider men istället får vi samla krafter tills vi kan börja träffas igen.
En skiss över organisationen finns på vår hemsida i förslaget till verksamhetsplan för 2020.
Målet är att alla medlemmar ska vara med i åtminstone en arbetsgrupp. Eva uppmanar oss att
trots allt inte tappa sugen!
Vi har fått en förfrågan från Sveafastigheter hur vi ställer oss till om vårt boende skulle
inbegripas i vad Boverket kallar “Ny- eller ombyggnad av bostäder för äldre på den ordinarie
bostadsmarknaden”. Detta kan ge statliga bidrag till byggnationen. Kruxet är bl.a. att hyresgästerna ska vara över 65 år. Vi får ta reda på mer om detta innan vi ger ett svar, senast inför
bygglovsansökan.
Mötet avslutas, vi önskar varandra en skön sommar och konstaterar att detta första möte på
nätet gick bra.
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