STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2019-01-14, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Kjell Nyström, Ingvar Pettersson, Malin Persson, Bo
Johansson, Gunnar Bokedal, Stephan Bengtsson, Lena Olsson, Henrik Bengtsson
samt från Valberedningen Bo Hansson och Agneta Martinsson.
Frånvarande:, Ann-Charlotte Ericsson, Ulla Tilly Mårtensson, Sylvester Walaszek och
Mattias Sonesson

Punkt

Notering

1.

Mötets öppnande.
Ordförande Ingvar Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- IP
- KNY/Årsmötet

3.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Petterson och Malin Persson utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
Inget nytt har tillkommit.
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2018
Projekt - januari 2019

Ansvarig

Beslut

Äldre-/seniorboende

IP

Sportcenter/Idrottshall/Fritidsgård

IP/Kny

Centrum parkering

IP/Kny

Kommunen har fastslagit att vård/äldreboende
ska byggas i Rydebäck. IP har kontakt med Lars
Thunberg KD.
Beslutat/Projektering/Byggas 2018-2019. Vi
deltar i detaljplanen från staden.
Nu propå till Staden om resterande ytor som ser
dåliga ut.
Vi får avvakta färdigställandet av detaljplanen
Utredning ska vara klar under våren. Problemen
accentueras efter hand som utbyggnaden av
området öster om Sandövägen fortsätter

Sandövägen-Hårt trafikbelastad
med höga hastigheter
Bussgatan - Cykelbana
Långövägen - Gångbana till
Busshållplats
Ytterövägen - Få ner
trafikhastigheten
STRANDPROJEKTET
-Piratlekplats
-Paviljong
-Utegym

[Skriv här]

IP
IP
IP

Oförändrat önskemål. Ej prioriterat av Staden.
Förslag till Gångväg mellan Storöväg. och
Brännögat.

IP
Kny/IP/SB

Under 2016. Uppföljn. Dalskär III skrivelse
KNY, IP, SB tillsammans med kommunen
Fördröjt pga att Montessoriskolan inte klar förrän
2019

6.

Redogörelser – Föreningens ekonomi

6.a

Stephan Bengtsson meddelar att det finns ca 150 tkr på kontot. Månadsavslut inte
klart än då det saknas ett kvitto.
Stephan och Lena, ny kassör, kommer att göra 2019 års budget senare.

6.b

Lisbeth meddelade att det har kommit in 747 medlemsanmälningar för 2019
varav 55 nya.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Ingvar meddelade att det kommit klagomål på tillfartsvägarna och belysning
vid nya skolan. Ingvar kontaktade C Orsing om belysningen så nu har ansvarig
från kommunen varit här och tittat och det ska bli åtgärdat snarast.
- Övergångsstället är nu upphöjt.

7.b

Fritid och arrangemang
- Ingvar informerade om att en blåsorkester, EQ Brass, vill komma hiot och
spela i skolan. Matsalen får lånas till detta och det kan bli av i mars.
- Kjell informerade att det första mötet om Rydebäcks dag kommer att ske i
februari.
- Planering för ny drakfest i maj/juni. Mer kommer om detta.

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Nyhetsbrev kommer den 18 januari om bla LEA som hjälper små byar – ca 2000
invånare – med stöd för att få gång nya projekt.
Vi vill bjuda hit ansvarig tillsammans med Jenny Aspenberg.

7.e

Kultur.
Det har varit en representant för kommunen och tittat på pinnarna till skyltarna
vid Kulturslingan.

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Inget nytt om detta.

8.b

Idrottshall
Ingvar har kontaktat Tingsrätten i Växjö om protest detaljplanen för bygget.
Kommunen hade begärt anstånd med att svara men nu har svar inkommit. Vi vet
inte än vad de svarat. Om det blir godkänt börjar man bygga till hösten.

8.c

Strandprojektet
Inget nytt om detta.

8.d

Grannsamverkan – Coyard
Bo Johansson informerade att
-Fogdögatan är igång och fungerar jättebra.
-Björkögatan har stoppat. Bo kontaktar den som han haft kontakt med tidigare.
-Valögatan är igång men ansvarig är bortrest. Man har inte valt Coyards utan har
telefonlista.

[Skriv här]

-Rörögatan har stoppat upp.
-Bergögatan är inte klart än. Ingvar, Bo och Gunnar ska gå runt till samtliga
boende.
-Svanögatan – en har anmält intresse men är intresserad av att göra något.
Skyltar och broschyrer är överlämnade men Bo har inte fått med kontakt med
honom. Skyltar är dock uppsatta.
Det finns lite på Facebook om händelser på Stationsgatan där man nämnt
grannsamverkan.
På Alnögatan är skyltar uppsatta
Bostadsområdet Alnö – samma sak gäller som med villorna.
Gunnar meddelar att det finns en annan app – Stöldskyddföreringen.
Statistik är bra för då vet man om vad som händer. Det är stor skillnad mellan
april och oktobersiffrorna. Gunnar har inte hört något än om detta. Han får bara
till svar att de inte har några resurser för statistik. Vi får påverka politikerna om vi
vill gå vidare.
Vi vill bli jämförda med liknande order. Polis ansvarig i övriga Sverige men inte i
Skåne.
Vi behöver ha ett möte med politikerna – Ingvar kontaktar Christian Orsing.
8 e.

Backup och GDPR
Alla ska ha en backup på material som handlar om Byalaget.’
GDPR – personuppgifter.
Det ska finnas förteckning över vad vi har, t ex medlemslistor.
Skriva text i formuläret på hemsidan om godkännande. Lisbeth ordnar.
Arbetsgrupp – Lisbeth, Malin, Gunnar och Lena.
Övrigt
- IP meddelar att Ridibecco åtar sig att fixa mat till årsmötet den 25 februari.
- IP går igenom avtalet på de som ger rabatter till oss.
Konstlotteriet till Årsmötet.
Vi får kvitto med kontonummer från de som vi köper konst av så sätter vi in
pengarna till dem.
Kjell meddelar att vi har 3 tavlor sen tidigare och han har köpt in 2 tavlor.
Förslag om ny tid för styrelsemötena då Ann-Charlotte har svårt kl 18.15.
Ny tid förslås till kl 19.00.
Inköp av reflexer
Malin har fått offert men behöver en logo i EPS. Lisbeth kontaktar Pingvipress och
ber om en sådan.
Valberedningen:
Tas upp på årsmötet:

Lena Olsson, ny kassör
Henrik , ny suppleant
Gunnar och Malin är redan suppleanter så då har vi tre suppleanter.
Lena är adjungerande fram till årsmötet då hon blir invald.
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9.
10.

Nästa möte
Måndagen den 11 februari 2019 kl. 19.00.
Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.

Rydebäck 2019-01-14
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

……………………………………………..
Malin Persson

(signature on file – signerat exemplar finns hos Rydebäcks Byalag)
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