VI GJORDE DET!!!!
Vi bildade Skånes första ekonomiska förening för utveckling av vår by:

Norra Strö Utveckling Ekonomisk Förening (NSUEF)!
(Den här informationen skickas ut via e-mail eller post till dig som anmält intresse för att vara med i
föreningen.)

Eftersom det kommit in intresseanmälningar som täcker föreningens egen kapitalinsats om ca
500.000 kr beslöt interimsstyrelsen att gå vidare med bildandet. Den 28 juni 2011 hölls
konstituerande föreningsstämma i Strö Skola med ett 30-tal deltagare. Stämman bildade
föreningen, antog stadgar, valde styrelse och revisorer samt hanterade annan formalia som
krävs. Protokoll från mötet samt föreningens stadgar bifogas. I protokollet hänvisas till
”bilaga 1” som är en lista över dem som anmält intresse för eventuellt medlemskap i
föreningen. Vill du se denna lista vänligen kontakta Ulla Jönsson på ovarpsulla@live.se.
I anslutning till stämman hölls ett konstituerande styrelsemöte. Följande rollfördelning
beslöts:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Suppleant:

Conny Wiktor
conny.wiktor@strodata.se
Bengt Romell, ansvarig för Bygget
killebro@bikab.net
Agneta Warnhag, ansvarig för Finansiering och Bidragsansökningar
familjen.warnhag@kund.biknet.se
Ulla Jönsson, ansvarig för Kommunikation och Marknadsföring
ovarpsulla@live.se
Cathrine Abrahamsson
cathrine_abrahamsson@hotmail.com
Lotta Abrahamsson
lottaabrahamsson@hotmail.com

Föreningens första uppgift är att bygga ett hus för dagisverksamhet. NSUEF har precis lämnat
in en registreringsanmälan till Bolagsverket. I början av augusti bör vi vara registrerade och
ha fått ett organisationsnummer. Då kommer styrelsen att skaffa bankkonto, lämna in
bygglovsansökan och skaffa finansiering. Tomtbildningen fortgår under sommaren. Planen är
att plattan till huset ska gjutas under september 2011 och att huset är klart i maj 2012.
Styrelsen kommer att ha ett antal arbetsgrupper igång. Är du intresserad av att vara med? Hör
av dig till någon i styrelsen eller på utveckling@norrastro.se.
Förhoppningsvis kommer vi även att få en massa medlemsansökningar att bevilja.
Ansökningsformulär skickas ut i augusti när vi fått ett bankkonto. Det kanske verkar lite
formellt i överkant med skriftlig medlemsansökan, men när det gäller pengar och juridik är
det bra att ha klara papper.
NSUEF kommer att få en egen flik på www.norrastro.se. Där kommer vi att lägga upp
information om föreningens arbete och byggnationens fortskridande. Medlemsinformation
kommer även att skickas ut via e-mail och post.

Längre fram kommer eventuellt byggande av ett fibernät i byn också att hanteras i föreningen.
Vid mötet den 28/6 var C4 Energi Stadsnät ute och informerande om sina tjänster. Mötet
beslöt att en förstudie behöver göras och att den kan genomföras i Skolhusföreningens regi.
Det finns en arbetsgrupp för frågan bestående av Östen Warnhag och Lena Westerlundh.
Gruppen behöver bli lite större, så är du intresserad vänligen kontakta dem via
fiber@norrastro.se.
Tack för att du är med och gör vår by till en ännu attraktivare plats att bo på! Vi i styrelsen
kommer att jobba stenhårt för att din insats även ska bli en bra ekonomisk investering.
Enligt uppdrag

Ulla Jönsson

