Protokoll styrelsemöte Röddinge Byalag
Datum 2020 – 10 – 22 Plats Röddinge skola

1.
Närvarande
Rolf, Staffan, Sven, Reet, Jonas, Alice, Lena,
2.
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna. Vi träffades och höll den rekommenderade
distansen. Till justerare valdes Sven att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
3.
Föregående protokoll
Alice hade inte det med sig, så det får undertecknas av Staffan och Reet vid nästa
möte.
4.
-

Händelser sedan förra mötet
Coronaviruset styr fortfarande våra liv och idag är det första gången styrelsen
ses inomhus sen pandemiutbrottet. Livet går vidare i byn trots allt.
Däremot har de flesta arrangemang under sommaren och hösten ställts in.

-

Vi genomförde dock en välbesökt invigning av Millans Bokskåp eftersom vi
kunde hålla till utomhus på grusplanen framför Bokskåpet. Alice hälsade alla
välkomna. Bengt Göran berättade historien om lärarinnan Millan. Bandet
klipptes av vår ålderman Staffan. Författaren Karin Brunk Holmkvist skänkte
sina böcker och berättade om sina band till Röddinge. Därefter bjöds bubbel
och Röddinge skorpor som Reet bakat dagen till ära. Vi var 40 tal deltagare.

-

Gräsklippningen har som vanligt skötts av ett stabilt gäng Röddingepågar.

5.
Kulturgruppen
Millans Bokskåp är välbesök. När höstmörkret lägger sig behövs dock någon slags
belysning där. Jonas köper en lampa med rörelsevakt. Staffan ser om det går att
sätta upp fler hyllor och ev en barnhylla om intresse finns hos föräldragruppen. Alice
kollar med Erik. Vi behöver fler exemplar av del 1 av Ville Wilhelmssons böcker.
Staffan kollar upp kostnaden för detta.
6.
Ekonomi
Rolf redogjorde för Byalagets ekonomi 116.819:- på konto och 700:- i kontantkassa.
7.
Tagna beslut efter förra mötet
Äldreutfärden ställdes in, Midsommarfirandet och Oktoberfesten likaså.
Nya däck till gräsklipparen har införskaffats.
Det har avsatts 4-5 000:- till föräldragruppen att användas till lekplatsen.
8.
Vad händer med lekplatsen?
Alice kontaktar Erik och ställer frågan.
9.

Aktiviteter under höst och vinter

- Höststädningen tar vi itu med lördagen den 7/11 kl10.00. Alice fixar anslag.
En av stolparna på tornet vid lekplatsen behöver bytas ut.
- Julgran till byn fixar Staffan.

- Julgranständningen kommer att ske fredagen den 27/11 kl 18.30. Alice fixar anslag.
Lena och Ingela köper glögg och pepparkakor. Sven fixar marschaller och bord.
- Julgransförsäljningen går av stapeln den 6/12.
- Barnens julfest ställs in pga Corona.
- Luciafirandet kommer i år att ske utomhus fredagen den 11/12 kl 18.00
Luciatåget går från kyrkan ned mot korset där vi står samlade med lussekatter,
pepparkakor och glögg. Staffan får grönt ljus för detta av kyrkan. Alice fixar anslag.
Lena och Ingela köper glögg och pepparkakor.
Reet och Lena bakar lussekatter. Reet kontaktar barnen.
Allt ställs in om det regnar.
10.

Nästa möte

Torsdagen den 21/1 2021 kl18.30 i skolan. Rolf fixar fika.

Staffan tackade alla och förklarade mötet avslutat.
Justeras

Justeras

