
Protokoll styrelsemöte Röddinge Byalag
Datum 2021 – 05 – 20  Plats  Röddinge skola 

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

2. Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna. Till justerare valdes Jonas att tillsammans med ordföranden 
justera protokollet.

3.                        Föregående protokoll                                                                                                                
Protokollet från föregående möte godkändes och undertecknades.

4. Arbetet med medlemsregister
Staffan har besökt banken och Rolf får godkänna Lennarts tillgång till Byalagets Swishkonto.

5. Händelser sen förra mötet
Trots pandemitider har vi kunnat ha vissa utomhusaktiviteter. Vårstädningen av vår by samlade 
närmare 40 personer. 4 st deltog i gräsklipparnas möte och Gökottan samlade 12 personer.

6. Ekonomi
Rolf redogjorde för Byalagets ekonomi 117.249:- på konto och 200:- i kontantkassa. 

 7. Rapport från Kulturgruppen    
Arbetet med boken går vidare. Reet berättade att Sigge Fribergs dotter var på besök hos dem i 
prästgården. Boken ”Minnen från Röddinge del 1” kommer att nytryckas i 200 ex Staffan ombesörjer 
detta. 

8.                        Lekplatsen                                                                                                          
Renoveringen av lekplatsen verkar ha gått i stå. Vi hoppas att Erik kan närvara och berätta mer vid 
nästa möte.

9.                        Gräsklipparen                                                                                                                            
En investering i gräsklipparen står för dörren. Kostnaden kommer att landa på ca 5-6000 kronor.

10.                      Sommaren                                                                                                                                   
Vi vet ännu inte hur det ser ut med restriktionerna kring midsommar. Vi avvaktar och har ev ett extra 
möte inför midsommar firandet. Äldreutfärden som brukar ske i augusti kanske flyttas till sept/okt

11.                      Övriga frågor                                                                                                                            
Bengt Göran kontaktar Appelgren angående skötseln av kyrkans grönytor. Alice kontaktar Henric ang. 
adressändring av Byalagets huvudadress, kommunens register samt skattemyndigheten.

12.                      Mötet avslutades / Nästa möte                                                                                       
Ordföranden tackade för mötet. Datum för nästa möte är 12/8. Kaffe fixas av Sven.

Justeras Justeras

 

Staffan Ekelund Jonas Frid
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