
Protokoll styrelsemöte Röddinge Byalag
Datum 2022 – 02 – 17  Plats  Röddinge skola 

1. Närvarande
Staffan, Sven, Reet, Jonas, Alice, Rolf, Margareta 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 hade Alice glömt så det får undertecknas vid nästa möte.

4. Händelser sedan förra mötet
Julgranständningen samlade ett 40 tal personer. Till Luciatåget i kyrkan kom 44 deltagare. 
Julgransförsäljningen inbringade 4600 kr till kassan.

5. Rapport från Kulturgruppen
Arbetet med boken fortsätter. Planeras gå i tryck till sommaren.

6. Ekonomi
Rolf redogjorde för Byalagets ekonomi 107.728:- på konto och 200:- i kontantkassa. 

 7. Rapport om medlemsregistret   
Alice pratar med Lennart om svårigheterna som många upplever med registret.

8.                        Rapport om Biogasanläggningen
Bengt Göran kom och berättade om försöken att stoppa biogasanläggningen och hur dåligt 
kommunen sköter diarieföringen av handlingarna runt ämnet.

9.                        Aktiviteter under våren                                                                                    
- Årsmöte kommer att hållas 25/3 kl 18:30 Alice fixar anslag, annonser och dokument. 
  Reet och Sven kollar inköp som servetter, kaffe, kakor och blombukett.
- Röddinge städas den 24/4 kl 10:00 Alice fixar anslag. Staffan fixar korv etc.
- Valborgsfirande den 30/4 kl 19:30. Sven fixar blommor, påskris och talare.

10.                      Nästa möte

Nästa möte 7/4 kl 18:30. Lena eller Margareta fixar fika.

11.                      Mötet avslutades                                                                                                                   
Ordföranden avslutade och tackade för mötet. 

Justeras Justeras

 

Staffan Ekelund Sven Nilsson
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