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Mötesanteckningar och beslut

Datum för årsmöte och procedurer

Vi beslöt att genomföra årsmötet den 24/2 kl 19:00 via Teams
Eftersom vi nu har så många nya medlemmar bör information om mötet går ut till medlemmar
den 10/1.
I informationen skall vi upplysa om att medlemmar senast tre veckor före årsmötet (senast
3/2) kan komma in med skriftliga frågor och förslag till styrelsen inför årsmötet.
I informationen skall vi även inkludera information från presentationen ”Möjligheter i BergumGunnilse” eller en länk till en sida på hemsidan med denna information, liksom länk till den
folder som delades ut i alla brevlådor under hösten.
Ett extra styrelsemöte inför årsmötet genomförs den 4/2 för att behandla inkomna frågor och
förslag. Revisorn kallas även till detta möte vilket även sker via Teams.
Maths har årsredovisningen och bokslut nästan klart och kontaktar revisor Lajla Gustafsson
för revision.
Kallelse till årsmöte skall ske senast den 10/2.
Erik kontaktar valberedningen, Alexandra och Charlotta.
Enligt årsmötesprotokollet från 2020 skulle styrelsen, förutom för ordförande och kassör, själv
besluta om vilka som valdes för 2 respektive 1 år. Vi gjorde denna fördelning enligt nedan.
Mascha Söderberg 2år
Annika Jansson 2år
Matilda Ekerhed 1år
Tim Polhammar 2år
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Detta innebär följande förslag till styrelse för 2021:
Ordförande Erik Bick 1år kvar
Kassör Maths Relesjö omval, 2år (ok)
Styrelseledamöter:
Lena Benjaminsson omval, 2år (förmodat)
Mascha Söderberg 1år kvar
Annika Jansson 1år kvar
Matilda Ekerhed 2år (förmodat)
Tim Polhammar 1år kvar
Suppleanter:
Anders Björklund omval, 1år (förmodat)
Thomas Svensson omval, 1år (ok)

Ekonomiska läget, budgetförslag

Maths presenterade det inför mötet utskickade utkastet till årsredovisning och bokslut.
Tack vare det kraftigt ökade antalet medlemmar gör vi ett positivt resultat för årets, trots
att vi inte genomför några event.
Eftersom vi fått knappt 200 nya medlemmar som resultat av värvningskampanjen under Q4
och dessa automatiskt också blivit medlemmar för 2021 så bör vi ta hänsyn till detta i
budgeten för 2021. Vi räknar dock med att göra nya ansträngningar för att öka antalet
medlemmar, med värvningskampanjer vid ICA och Tappen under året.

Verksamhetsberättelse

Koordinatorerna för utvecklingsgrupperna uppmanas att komma in med bidrag till
verksamhetsberättelsen senast den 28/1. Mejla till Erik.
Erik sammanställer.

Antal medlemmar

För närvarande är vi 333 medlemmar och alla betalande bör nu ha fått uppdaterade
medlemskort i mobilen (2021).
De som betalt efter 1/10 – 20 har giltigt medlemskap till 2022-01-31.
De som betalt före 1/10, med giltigt medlemskap till 2021-01-31 kommer att få en uppmaning
från Cardskipper om att förnya sitt medlemskap runt den 10-11 januari.

Projekt Bergums Centrum, styrgrupp, enkät

Delar av referensgruppen för Bergums Centrum hade möte med FK (Anna Signal och
Richard Nayar den 16/12. (se mötesanteckningar klicka på länken word respektive ppt)
Vi behöver utöka referensgruppen och börja definiera en enkät för att får en nulägesbild över
vad vi boende vill se i centrumet. Centrumgruppen jobbar vidare med detta.
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Bergums Fritidslantgård

Ansökan till IVO om att driva daglig verksamhet skickades in dagarna före jul.
För närvarande har vi sålt 70 aktier kopplade till lån och överför dessa medel till Bergums
Fritidslantgård AB (svb) (BFL) och bolaget betalar nu in ansökningsavgiften på 30 000:-.
Ansökan skall kompletteras med budget och uppgifter om finansieringslösningar. Vi fick
dagen innan jul, underlag från ekonomer på SDF Angered som nu skall bearbetas.

Gunnilse Syd – idé om nytt bostadsprojekt

Centrumgruppen har börjat skissa på ett bostadsprojekt som döpts till Gunnilse Syd och
avser ett skogsområde på ca 100ha sydost om Angereds kyrka.
Området ägs av Gbg kommun och tre privata markägare.
Dagarna innan jul hade vi ett möte med politiker i FN och BN om denna idé som passar
mycket väl i den plan om ökat bostadsbyggande med framför allt villor inom Gbg kommun för
att minska utflyttning till kranskommunerna.
Vi jobbar nu vidare med denna skiss på ett unikt naturintegrerat boende och stämmer av
idéerna med de privata markägarna och politiker. Det skulle kunna ge plats för ca 600
villatomter med koppling till det planerade centrumet i Gunnilse med ytterligare ca 500
bostäder.

Bevakning av Vråsseredsprojektet

Tim meddelar att inge nytt framkommit. Mara Zackrisson har inte accepterats erbjudanden
om att arrendera ut mark till Massoptimering för tillfartsväg till planerade deponiområdet.
Massoptimering har av LST uppmanats att komma in med komplettering i slutet av januari.
Se info på BGU hemsidan under pågående projekt ”Stoppa …”
Tim berättade att han återigen sett Lappuggla i området!

Naturskyddsområdet – vad vill vi?

Markägare och arrendatorer har i början av december fått ett brev med information om
arbetet med att bilda naturreservatet Lärjeåns dalgång. Läs och se den uppdaterad kartan
här
Mycket av de marker som vi i LEAn pekat på som odlingsmark ligger inom området och
skulle medföra komplicerade och långdragna processer ifall man vill börja odla i växthus
istället för dagens odling.
Det är dags att kalla alla berörda markägare och arrendatorer till ett nytt möte för att göra en
samlad skrivelse igen. Centrumgruppen agerar.

Möjligheterna i BGU området se bilaga

Dokumentet om Möjligheterna i BGU området (klicka på länken) håller på att uppdateras
speciellt vad avser Bergums Centrum, Gunnilse Syd, ”Vättlefjällskanten” och vi skall vid
årsmötet höra hur medlemmarna ställer sig till en prioriteringsordning i projekten.
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Politikerutfrågning – när?

Vi diskuterade tider och upplägg för en ny politikerutfrågning och landade i att vi genomför en
presentation (via Teams eller annan digital plattform) av inspelade individuella utfrågningar
den 17/3 med möjlighet till chattfrågor från åhörare till de politiker och tjänstepersoner som
ställer upp. Ett projekt-team sätts ihop för detta.
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