
Protokoll styrelsemöte Röddinge Byalag

Datum 2022 – 04 – 07  Plats  Röddinge skola 

1. Närvarande
Staffan, Sven, Reet, Jonas, Alice, Rolf och Lennart (saknades Eric, Marie, Maria )

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

3.                        Föregående protokoll                                                                                       
Både förra mötesprotokollet och protokollet från årsmötet lästes upp.

4. Händelser sedan förra mötet
- - Årsmötet samlade 42 medlemmar. 

- Gräsklippargänget har haft fixarkväll och sett över gräsklipparen inför sommaren. 
  Några delar måste bytas ut.

5. Rapport från Kulturgruppen
Arbetet med boken fortsätter. Deadline utsatt till midsommar. Lennart och Alice kollar upp finansiering.

6. Ekonomi
Rolf redogjorde för Byalagets ekonomi 111.464:- på kontot och 200:-  i kontantkassa.

 7. Medlemsregistret  / sms grupp för styrelsen
Lennart kollar om vi ska byta ut nuvarande app Supertext eller använda oss av medlemsregistret.

8.                         Biogasanläggningen_/ ny arbetsgrupp.____________________________________
Bengt Göran utsågs att vara sammankallande. Till att börja med kommer gruppen att bestå av BG och
Reet Hansson, Staffan Ekelund, Jonas Frid, Nils Anders Olsson, Jonas Havlund och Per Levenskog.

9.                        Aktiviteter under våren                                                                                    
- Hantverksmarknad på Norregård 17/4. Byalaget säljer kaffe och bullar. Sven, Stina, 
  Marie, Staffan och Ingela hjälps åt.
- Byn städas 24/4 kl 10:00 Alice fixar anslag. Lennart fixar korv och Jonas grillkol.
  Stolpen på kanan måste bytas ut. Ev kapar vi syrenhäcken i år.
- Valborgsfirande  kl 19:30 Årets talare Magnus Weberg. Årets Röddingebo koras.
  Nominering via hemsidan Information via FB etc. Staffan fixar blommor till talare och
  avtackning av Margaretha Fries. Alice kontaktar YA, anslag och info.
- Gökotta, vandring med Jan Friheden. Datum senare.
- Musik Café i skolan den 8/6 14.30.
- Midsommarfirande vid skolan med ringlekar kring midsommarstången,godispåsar, saft
  och bullar samt kaffe till de vuxna. Vi återkommer med mer detaljer.

10.                      Övriga frågor
Jonas undrade om det blir någon Pubafton i år, och det lutar åt det hållet. Jonas föreslog oxå att vi 
skulle se på möjligheterna att ha en sommarfest. Reet berättade att en av stolparna till lyktorna vid 
kyrkan saknas och att fundamentet har skadats i samband med installationen av kyrkans värmepump.
Mötet föreslog att ta detta vidare genom kontakt med Per Levenskog.

11.                      Nästa möte

Nästa möte 17/5 18:30. 
Marie B bjuder på kaffe och kaka.
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12.                      Mötet avslutades                                                                                                                   
Ordföranden avslutade och tackade för mötet. 

Justeras Justeras
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