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Protokoll styrelsemöte
Datum 2019 – 11 - 07

1. Närvarande
Staffan, Rolf, Alice, Sven, Lena, Reet, Margareta, Marie                            

2. Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna.
Till justerare valdes Marie 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
- Oktoberfesten den 11 oktober blev en mycket lyckad tillställning. 57 st deltog.

Alla var eniga om att det gör vi om.
- Höststädningen blev nästan bortglömd, endast tre slöt upp och ett par till 

droppade in efter hand. Kanske hade blivit bättre om det hade anslagits.

5. Kulturgruppen
Kulturgruppen arbetar vidare på boken om Röddinge och en första skiss är snart klar.
Vi vill samlas runt skissen för kompletteringar. 
Kulturgruppen kom oxå med ett förslag till sk Bokholk, där vi lätt kan byta böcker med
varandra. Vi har tittat på det lilla förrådet i skolans uthus (gamla torrdasset?) Fixar vi 
till det så har vi ett utmärkt ”Bokbytarbås” Jan F kunde tom bidra med en bokhylla. 
Vi tar tag i detta till våren.

6. Ekonomi
Kontantkassa 6.460:- Bankkontot 87.621:- Total 94.081:-

7. Aktiviteter under hösten/vintern

- Julgran hämtas 16/11; Staffan och Sven
- Julgranständning 29/11 19.30; Sven och Lena samordnar.
- Barnens julfest 4/12; Erik 
- Vi dukar inför Luciafirandet; alla hjälper till.
- Lucia med auktion 6/12 18.30; Bengt Göran tar emot gåvor till auktionen, 

Reet införskaffar kaffe, pepparkakor, saft etc, Lena, Marie, Margaretha, 
AnnaMarie, och Alice bakar. Ingela fixar chokladhjul. Fem lotterier.

- Julgransförsäljningen 8/12 13 - 15; Staffan, Ingela och krabbelurerna. 
Eventuellt deltar Röddingeberg.
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8. Övrigt
Rolf kollar hur många medlemmar Byalaget har. 
Sven berättade att en av stolparna på lekplatsen är slut.
Alice påpekade att det är många i byn som låter sin bil stå på tomgång när det 
blir kallt och det är inte ju bra för vår miljö. I Sjöbo kommun gäller max 1 min.
Styrelsen gav Alice i uppdrag att sätta upp en notis på FB och anslagstavlorna.

9. Nästa möte
• Blir den 22/1 kl 19 och Marie fixar fika.

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

Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Justeras Justeras
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