
Protokoll styrelsemöte Röddinge Byalag
Datum 2021 – 11 – 18  Plats  Röddinge skola 

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

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

4. Händelser sedan förra mötet
Höststädningen samlade 16 personer. Då vi fikade fick vi besök av Anders Angel som kom och 
informerade om sin kommande kurs ”Singlade bollar”. Kursen hölls i skolan och samlade 9 deltagare.

5. Rapport från Kulturgruppen
Arbetet med boken fortsätter. 

6. Ekonomi
Rolf redogjorde för Byalagets ekonomi 105.183:- på konto och 200:- i kontantkassa. 

 7. Rapport om medlemsregistret   
Lennart Widelöv berättade om framgångarna med medlemsregistret. Vi är idag 131 medlemmar varav 
100 betalande. Styrelsen beslutade att fortsätta ytterligare ett år, kostnad 1200:-. Vi bjuder in till större 
arrangemang via mail. Se vidare bilaga 1.

8.                        Rapport om Biogasanläggningen
Staffan och Reet redogjorde läget. Vi hoppas på att kommunen säger nej. Se vidare bilaga 2.

9.                        Aktiviteter under höst/vinter                                                                                                   
- Granen tänds 28/11 16.30
- Julgransförsäljning söndagen 5/12 mellan 13 - 15.
-  Årets Lucia blir utan julauktion, pga av den ökande smittspridningen i samhället. 
Däremot ser vi det som en möjlighet att hålla luciakaffe, eftersom vi kan duka i båda 
salarna och därigenom kunna hålla bättre avstånd till varandra.
Så i år blir det Luciafirande i kyrkan  och Luciakaffe i skolan 10/12 18.00
Sven ordnar marschaller, Alice gör inköpen och skickar inbjudan och Reet håller i 
Luciatåget och samordnar bakandet.

10.                      Nästa möte

Nästa möte 27/1 2022. Jonas ordnar fika.

11.                      Mötet avslutades                                                                                                                   
Ordföranden avslutade och tackade för mötet. 

Justeras Justeras

 

Staffan Ekelund Sven Nilsson
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