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Protokoll styrelsemöte
Datum 2019 – 04 - 04

1. Närvarande
Staffan, Sven, Jonas, Alice, Marie, Lena, Erik, Margaretha

2. Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna.
Till justerare valdes Lena att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes igenom och godkändes. 
Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Händelser sedan förra mötet
- Årsmötet den 15/3 med 43 personer som deltog.

5. Kulturgruppen
Arbetet i Kulturgruppen fortsätter. Nästa möte är planerat till den 23/4  
Gruppen har även tagit på sig att samla in kontaktuppgifter till byns invånare för att 
komplettera fastighetslistan med.

6. Ekonomi
Då Rolf befinner sig i Sthlm får vi en redogörelse vid nästa möte. 

7. Aktiviteter under våren
- Städa lekplats och busshpl

o 14 april – hemsidan och facebook uppdaterad, Alice anslår på 
anslagstavlorna.

o Byalaget bjuder på korv. Lena köper in det som behövs
o Lena införskaffar nya blommor till ”Välkommen till Röddinge”
o Sven tog på sig att titta på en ny gräsklippare i Äsperöd.

- Valborg  
o Nya sånghäften behövs – Margaretha stämmer av.
o Alice sätter upp anslag och ringer YA

- Gökottan 
o infaller i v.20 19/5 vi möts som vanligt klockan 7.00 vid holken.
o Jan Friheden leder vandringen.
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8. Övrigt
• Det kommer att vara konstutställning i församlingshemmet till Påsk Sven och 

Erik röjer undan stolar etc.
• Byalagets minnesgåva är till för alla som döps i kyrkan. Vi måste ha bättre koll.
• Sandlådorna vid pilen är fulla med sopor det borde vara sand. Staffan 

kontaktar Svevia.

9. Nästa möte
• Blir den 23/5 kl 19 och Alice fixar fika.

Mötets avslutande
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Justeras Justeras
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