
Protokoll styrelsemöte Röddinge Byalag
Datum 2021 – 10 – 14  Plats  Röddinge skola 

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

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
Äldreutfärden gick av stapeln den 8/8 den här gången utan BengtGöran och Reet som var krassliga.
38 stycken samlades och for till Hovdala med lunch vid Skyrups Golfklubb. 
Grillfesten den 4/9 samlade 53 glada personer i trädgården hos BengtGöran och Reet.

5. Rapport från Kulturgruppen
Arbetet med boken fortsätter. 

6. Ekonomi
Rolf redogjorde för Byalagets ekonomi 101.535:- på konto och 200:- i kontantkassa. 

 7. Rapport om medlemsregistret   
Lennart kommer till nästa möte för att berätta mer om framgångarna med medlemsregistret.

8.                        Rapport om Biogasanläggningen
Vi började med en omröstning om detta var en fråga som styrelsen skulle driva och om vi skulle ge 
mandat till BengtGöran och Reet att ta detta vidare. Samtliga närvarande röstade för detta. Därefter 
tog Reet och Jonas till orda och berättade om mötet med kommunrepresentanterna. Alla i styrelsen 
fick en skriftlig sammanställning. 

9.                        Aktiviteter under höst/vinter                                                                                                   
- Höststädningen blir söndagen den 31/10. Alice sätter upp anslag, FB etc
- Byagran fixar Staffan och Sven. Tändningen kommer att ske söndagen 28/11.
- Julgransförsäljning söndagen 5/12. Trots prishöjningar testar vi ett år till.
- Lucia med julauktion och kaffe planeras till 10/12

10.                      Nästa möte                                                                                                                                   
Nästa möte planeras till den 18/11. Eric ordnar fika.

11.                      Mötet avslutades                                                                                                                   
Ordföranden avslutade och tackade för mötet. 

Justeras Justeras
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