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Protokoll styrelsemöte
Datum 2019 – 06 - 27

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

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

3. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp av ordföranden och godkändes. 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 
Protokollen kommer fortsättningsvis att finnas på hemsidan veckan efter mötet.

4. Händelser sedan förra mötet
- Pubafton 20/6; Ingela Ekelund bjöd in till årets pubafton vid brandtornet i byn 

75-80 personer deltog.
- Midsommarafton; ett 60-tal personer lekte och majade stången tillsammans.

Hembakade bullar, saft och kaffe avnjöts i solen. Kvällens samkväm med sill 
och dryck därtill lockade 8 personer.

- Gräsklipparkväll; Gräsklipparpågarna hade möte och utbytte erfarenheter.

5. Kulturgruppen
Fastighetslistan är utdelad och de som anmält intresse i efterhand kommer med till 
nästa år. Ett första utkast till Röddingeboken är på gång, därefter kommer vi att 
samlas för att få mer kött på benen av Röddinges urinvånare.

6. Ekonomi
Ny gräsklippare har köpts för 10.000:- och den gamla såldes för 10.000:- Bra jobbat! 
Kontantkassa 4.224:- och på Bankkontot finns 87.384:-.

7. Aktiviteter under sommaren
- Äldreutfärden 23/7; Reet och Bengt Göran ansvarar, senaste anmälningsdag

den 17/7.
- Besök från England 21/8 – 26/8; Reet och Bengt samordnar och kallar till 

möte.
- Kanske en spontanfest i Juli.
- Septemberfest 6/9; Kräftskiva eller fest?
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8. Övrigt
Informationen om tältuthyrningen på Röddinge hemsida måste uppdateras. 
Jonas kontaktar Henric om detta. 

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

9. Nästa möte
• Blir den 15/8 kl 19 och Erik fixar fika.

Mötets avslutande
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Justeras Justeras
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