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Protokoll styrelsemöte
Datum 2020 – 01 - 22

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

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

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

-

Händelser sedan förra mötet
Årets vackra julgran kostade 600:-.
Närvarande då julgranen tändes var 35 personer, trots regn
Barnens julfest, lockade 25 personer.
Lucia m auktion, ca 90 personer såg Luciatåget i kyrkan, ca 70 personer drack
kaffe och deltog i julauktionen som i år inbringade 15.572:- Calle Uggla
trissade upp priserna framför allt på hyacinterna. Under kaffet passade Staffan
på att presentera våra nya bybor.
Julgransförsäljning, 39 granar såldes och inbringade 3500:- ca 100 personer
kom och gick under dagen trots regn och blåst. Eline på Röddingeberg
ordnade så barnen kunde klappa getterna och hoppa i halm. Krabbelurerna
gick åt och Joakim Birgersson vann pepparkakshuset

5.
Kulturgruppen
Ett första utkast till Boken om fastigheterna i Röddinge presenterades. Arbetet
fortsätter och förhoppningar finns att den ska gå till tryck i slutet av året.
6.
Ekonomi
Rolf redogjorde för Byalagets ekonomi 99.961:- på konto och 700:- i kontantkassa.

7.

Årsmöte 2020


DATUM: Fredagen den 13/3 kl 18:30 i Röddinge skola.



KALLELSE: YA, SkD, Hemsida, Facebook, Anslagstavlor, Alice fixar.
Vägskyltarna fixar Staffan



FÖRTÄRING: Smörgåstårta från COOP Staffan beställer för 50 personer.
Kaffe och dukning Margaretha, inköpen fixar Lena. Staffan köper blommor.



UNDERHÅLLNING: Åke Larsson berättar.
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8.
-

9.
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Aktiviteter under våren
Städa lekplats och busshållplats
o 19/4 – hemsidan och facebook uppdaterad
o Byalaget bjuder på korv
Gräsklipparen – Översyn och ev en GPS, mek.gruppen har servicekväll.
Valborg - Magnus Weberg talare.
Gökotta – 17/5

Nästa möte
2/4 kl 19 och Reet fixar fika.

Mötets avslutande
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Justeras

Justeras

