Verksamhetsplan 2021
Röddinge Byalag
Aktiviteter för året 2021 är svårt att planera, pga rådande pandemi.
Men vi tror och hoppas att iaf utomhusaktiviteterna ska kunna genomföras.
Årsmötet har skjutits på framtiden och kanske kan hållas utomhus till senvåren
Vi börjar dock i april med vårstädning av byn och grillar korv tillsammans
men vi är noga med att hålla avståndet till varandra. Datum anslås senare.
Årets kommande aktiviteter anslås på anslagstavlorna, på FB och hemsidan
efter hand.
Förslag till andra aktiviteter går bra att lämna till styrelsen
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Röddinge Byalags ändamål
Föreningen som är politiskt och religiöst neutral skall verka för sammanhållning
och samförstånd mellan medlemmar samt värna om bygdens tradition och
framtida utveckling.
Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft 7 st sammanträden. Arbete har
bedrivits inom bl.a. följande områden:
 Kultur / Historia
 Arrangemang
 En levande landsbygd
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Styrelsen och arbetsgrupper för 2018
Ordförande/ålderman
Staffan Ekelund
Vice ordförande
Jonas Fridh
Kassör
Rolf Ekelund
Sekreterare
Henric Sjöstrand
Vice Sekreterare
Margareta Fries
Suppleanter:
Sven Nilsson
Alice Bindby
Lena Johannesson
Marie Bech
Reet Hansson
Revisorer
Josefin Larsson och Bengt-Göran Hansson
Revisorssuppleant
Gunilla Kjellén och Anne-Marie Olsson
Arbetsgrupper
Kulturgruppen
Sammankallande Alice Bindby
Cederbergska släkten
Bengt-Göran Hansson
Valberedning
Sammankallande Jan Friheden
Sven Nilsson, Anne-Marie Olsson
Programverksamhet
Under verksamhetsåret har ett stort antal aktiviteter anordnats.
! Årsmötet ca 35 st
! Slaget om Fyledalen i Benestad resultat 4:e plats
 Fest i Röddinge på kvällen 30 st
! Städning av lekplats 20 st
 Fixardag (målning av lektorn, bänkar, gräsytor mm)
! Gökotta 14 st
! Äldreutflykt 34 st
! Dop i kyrkan, utdelning medaljong
! Valborgsmässofirande ca 90st
 utser årets Röddingebo på valborg
! Midsommaraftonsfirande 47 st
! Alternativ till kräftskiva i fd. församlingshemmet 50 st
! Englandsresa till Fylingdale
! Lucia i kyrkan och auktion ca 90st
! Julfest med landgång 25st
! Julgransresning (tack Inge & Lena för granen)
! Julgranständning med mingel ca 40st
! Julgransförsäljning 35 granar
! Rv11 - skrivelse
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För år 2019 planeras
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Årsmöte
Slaget om Fyledalen - osäkert
Städning av lekplats 14 april
Gökotta vecka 20
Kräftskiva
Valborgsmässofirande
 utser årets Röddingebo på valborg
Midsommaraftonsfirande
Lucia i kyrkan och julfirande samt auktion
Julgransresning
Julgranständning
Äldreutflykt
Fylingdales kommer på besök i augusti
Julgransförsäljning

Föreningen har - liksom under tidigare år – genom hemsida, anslagstavla och
facebook berättat om sin verksamhet och om möjligheten att bli medlem. Likaså
har information om andra saker också aviserats.
Årsredovisning


Ta del av material som finns tillgängligt på stämman

Hemställan
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner föreliggande årsberättelse och
fastställer årsredovisningen.
/ Styrelsen för Röddinge byalag
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