
Protokol I styrelsemdte
Styrelsem6te nr 11 for Osbybadets Vdnner den 5 Oktober 2020. (1t2)

Ndrvarande
Lars Av6llan
Jan Boberg
Clarence Reuterswdrd Sr
Gunilla Fris

1. M6tets dppnande
Ordf.Lars Av6llan hdlsade alla vAlkomna och f6rklarade m6tet 6ppnat.

2. Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att vdilja Jan.B till sekreterare.

3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade at valja Clarence.R att justera protokollet.

4. Godkfrnnande av dagordningen
Styrelsen beslutade godkdnna dagordningen

5. FriregAendeprotokoll
Styrelsen beslutade att godkAnna f6regAende protokoll frAn mote nr.6 den 19 december 2020.

6. Arsstdmma
I och med rAdande pandemi beslOt styrelsen att inte hAlla nAgon Arsstdmma tbr 2020

7. Arsavgift
Styrelsen besl6t att inte ta ut nAgon avgift tbr 2020.

8. TvA diariefdrda drenden r6rande badhuset
A) Bygglov i efterhand. Togs upp pA m6tet den 25 aug.
B) OBVs anmdlan om svartbygge
VAr anmdlan om svartbygge verkar dnnu inte ha behandlats i ndmnden.Det finns ett
tjansteutlatande utan beslut.Beslut skickas NAR? Clarence grdver vidare bland dom olika
Diarienumrena.

9. Vassr6jning och vilka i kommunen dr vAra vfinner respektive motarbetar oss.
Tekniska kontoret stAr f6r vassrojningen i kommunen. Fi 6r helt klart Nibelius och Lundberg.

10. Var stAr vi? Ska vi gtira nAgot? Vad? Var och en ger sin bild.
Vi kom fram till att det vore bra att h6ra med medlemmar vad DOM har f6r tankar.
FrAgan om vilka vi ska alliera oss med kom upp (Osbysjdns Vdnner).
Det d6k upp tankar om vilka av vAra kommunpolitiker som dr uppvuxna i Djursholm.
KF namden har bromsat upp.Varfor?
Vi mAste fdrsoka runda R Nibelius.

11. lntresseftirfrAgan att hjdlpa till frAn Bjorn Larsson
lngen visste riktigt vem Bjdrn Larsson var.

12. Ovriga frAgor
Vi ska l6gga in "bliinkare" till medlemmarna om vad som hAnder med Osbybadet, pA vAra
hemsidor.
FOra dialog med Anna Linde (vattenexpert pA Tekniska F6rvaltningen.



13. Ndsta m6te
Bdrjan pA November. Lars Aterkommer om datum. (2t2)

Clarence Reuterswdrd Sr


