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Protokoll styrelsemöte
Datum 2019 – 05 - 23

1.
Närvarande
Staffan, Jonas, Rolf, Alice, Sven, Lena, Margaretha, Reet
2.

Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna.
Till justerare valdes Jonas att tillsammans med ordföranden justera kvällens
protokoll.

3.
Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp av ordföranden och godkändes.
Protokollet lades därefter till handlingarna.
4.

Händelser sedan förra mötet
- Städningen av lekplatsen; vackert väder och många barn och vuxna som
deltog ca 30.
- Valborgsmässoafton; ett 80-tal personer sjöng in våren tillsammans, Håkan
Ekelund vårtalade och årets Röddingebor, Inge och Lena Johanneson kröntes
- Gökottan; 8 personer slöt upp och vandrade ut i naturen denna tidiga morgon

5.
Kulturgruppen
Fastighetslistan presenterades och godkändes för utdelning till samtliga hushåll.

6.
Ekonomi
Styrelsen godkände inköp av en ny gräsklippare á 10.000kr plus service och föreslog
en försäljning av den gamla. Kontantkassa nnnnnn och på Bankkontot finns nnnnn.
7.
-

-

Aktiviteter under sommaren
Schema för skötsel av byns grönområden; Maj – Sven, Juni – Staffan,
Juli – Rolf, Augusti – Jonas, September – Simon samt Henric och Emil står
som reserver.
Midsommarfestligheter den 21/6; Margareta och Reet bakar bullar och
införskaffar saft etc. Staffan och Jonas fixar stången och grönt till denne,
bockarna finns hos Jan och Margareta. Lekarna tar Henric alt. Erik hand om.
Kvällens begivenheter tar Margareta hand om. Vi hjälps åt med dukning etc.
Gräsklipparfixarkväll; planeras vid lämpligt tillfälle.
Pensionärsutflykten; blir Juli. Planeringen håller Reet och BengtGöran i.
Spontanfest; kan hända i Juli, ingen vet.
Englandsbesök; allas våra gäster kommer troligen att vara här 18-22/8
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8.

Övrigt
Styrelsen beslöt att upprätta en lista över vem som ska ansvara för fikat vid
våra möten.

•

Alice – Erik – Jonas – Lena – Margareta – Marie – Reet – Rolf – Staffan - Sven

9.

Nästa möte
• Blir den 27/6 kl 19 och Erik fixar fika.

Mötets avslutande
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Justeras

Justeras

