Protokoll styrelsemöte Röddinge Byalag
Datum 2021 – 03 – 18 Plats Röddinge skola stor
1.
Närvarande
Rolf, Staffan, Sven, Reet, Jonas, Alice, Lena, Marie samt Margareta via länk.
2.
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna. Vi träffades och höll den rekommenderade distansen med gott
mått. Till justerare valdes Rolf att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
3.

Föregående protokoll

Protokoll samt anteckningar från förra året undertecknades.
4.
Lennart Widelöv presenterade förslag av medlemsregister
Ordföranden hade bjudit in Lennart för att presentera ett medlemsregister, ett program som kostar ca
100kr/månad. Vi är alla överens om att vi behöver ett medlemsregister, frågan är bara hur det ska
läggas upp och vem som ska sköta det. Lennart erbjöd sig att lägga upp registret om vi röstade fram
hans förslag till registerprogram med utvärdering om ett år.
Efter handuppräckning visade det sig att fyra ledamöter var emot och fem var för ett registerprogram
och ordföranden fick i uppdrag att prata vidare med Lennart.
Vi måste dock alla hjälpas åt att komma ihåg att utvärdera om ett år.
5.
Händelser sen förra mötet
Det händer inte mycket under Coronatider och det som har hänt finns rapporterat i
Verksamhetsberättelse 2020. Margareta berättade om sin skrivelse till Länstyrelsen men eftersom den
inte var förankrad hos Byalagets styrelse och efter omröstning beslöts att ordföranden drar tillbaka
skrivelsen.
6.
Ekonomi
Rolf redogjorde för Byalagets ekonomi 115.656:- på konto och 200:- i kontantkassa.
7.
Rapport från Kulturgruppen
Arbetet med boken går vidare.
8.
Hur gör vi med årsmötet?
Svårt att ha ett regelrätt årsmöte i Coronatider. Vi valde bort ett digitalt möte och beslöt att hoppa över
årsmötet helt i år. Bokslut 2020, Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 2021 är klara.
Dessa dokument kommer att läggas upp på vår hemsida varefter vi annonserar i Skånskan och YA så
våra medlemmar kan ta del av dem. Alice fixar detta samt anslag på våra anslagstavlor. Styrelsens
konstituering sker direkt efter detta möte.
9.
Aktiviteter under våren
Vårstädningen tar vi itu med lördagen den 25/4 kl 9.30. En utomhusaktivitet som går bra även under
Coronatider. Alice fixar anslag om detta. Lena köper korv.
Lena planterar även vårblommor en sista gång i lådorna vid pilarna, därefter avsäger hon sig
uppdraget. Sven sammankallar gräsklippargänget för att lägga årets klippschema och serva klipparen.
10.
Nästa möte
Torsdagen den 20/5 2021 kl18.30 i skolan. Rolf fixar fika.
11.

Mötet avslutas

Staffan tackade alla och förklarade mötet avslutat.
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