
Protokoll styrelsemöte Röddinge Byalag
Datum 2021 – 08 – 12  Plats  Röddinge skola 

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

2. Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna. Till justerare valdes Reet att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet.
3.                        Föregående protokoll                                                                                                                
Protokollet från föregående möte godkändes och undertecknades.

4. Händelser sedan förra mötet
Midsommarfirandet vid skolan blev inställt. Lekplatsen har fått nya installationer, tack till Eline, Henric 
och Simon samt alla andra inblandade. Vi jobbar vidare på att byta ut ena stolpen på kasebanan 
under tiden ser Sven till att getingboet i trappan tas bort.

5. Rapport från Kulturgruppen
Arbetet med boken fortsätter. Nytrycket av boken ”Minnen från Röddinge del1” har kommit.

6. Ekonomi
Staffan redogjorde för Byalagets ekonomi 109.989:- på konto och 200:- i kontantkassa. 
Reparationerna av gräsklipparen blev inte så dyrt som beräknat. Kostnader för Lekplatsen har 
tillkommit

 7. Rapport om medlemsregistret   
Lennart kommer till nästa möte för att berätta mer om framgångarna med medlemsregistret. Under 
sina rundringningar har Lennart fått in 57 medlemsavgifter för 2021. Fastighetslistan är färdig men 
ännu inte  tryckt.

8.                        Aktiviteter under hösten                                                                                                           
Bengt Göran och Reet fick i uppdrag att planera Utflykten för pensionärerna som beräknas bli i 
augusti/september. Kravet för att få följa med är att man fått båda sprutorna mot Covid. Den 27/8 
planerar vi en Röddinge Grillfest vid församlingshemmet. Alice affischerar och Staffan förbereder 
grillarna. Vidare aktiviteter avvaktar vi med, allt beror på utvecklingen av pandemin när sommaren är 
slut och alla återvänder till skolor och arbetsplatser.

9.                        Övriga frågor                                                                                                                             
Bengt Göran och Reet har haft ett samtal med Appelgren om hanteringen av gräsytorna kring kyrkan.
Efter diskussion om skadeväxters spridning och hur man bäst sköter en äng bestämde vi att avvakta 
ett par veckor och därefter skicka in en skrivelse. Staffan, Reet och Bengt Göran sammanställer en 
sådan. Petra Lindholm vill skänka en del föremål till byalaget, Staffan kontaktar henne.

10.                      Nästa möte                                                                                                                                   
Nästa möte planeras till den 14/10. Alice ordnar fika.

11.                      Mötet avslutades                                                                                                                   
Ordföranden avslutade och tackade för mötet. 

Justeras Justeras

 

Staffan Ekelund Reet Hansson
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