STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2019-02-11, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Kjell Nyström, Ingvar Pettersson, Malin Persson, ,
Gunnar Bokedal (delvis), Ann-Charlotte Ericsson, Stephan Bengtsson, Lena Olsson
Frånvarande:, Bo Johansson, Ulla Tilly Mårtensson, Sylvester Walaszek, Henrik
Bengtsson och Mattias Sonesson

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- MP/Reflexer
- KNY/Konstlotteriet

3.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Petterson och Kjell Nyström utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

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

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

Budget för 2019 förevisades av Stephan Bengtsson. Vi har budgeterat 20 000 till
evenemang – drakfest, Rydebäcks dag och Julmarknad.

[Skriv här]

Resultatet för 2018 gick minus. Detta pga att inköp av bänkarna blev dyrare än
budgeterat, vi hade fler möten och använde lokalen fler gånger dvs större
lokalhyra och det tillkom lagerkostnad som inte var med i budgeten för 2018.
6.b

Lisbeth meddelade att det har kommit in 764 medlemsanmälningar för 2019
varav 57 nya.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Inget nytt att rapportera.

7.b

Fritid och arrangemang
- Ingvar informerade om att en blåsorkester, EQ Brass kommer hit i mars.
Ingvar kollar vad det kostar. Därefter tar vi ställning till biljettpriset. Byalaget
hyr skolan och säljer biljetter, antingen på Hörnan eller hemma hos Ingvar.
Detta ska inte budgeteras.

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Nyhetsbrev kommer den 22 februari.

7.e

Kultur.
- Inget nytt

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Inget nytt om detta.

8.b

Idrottshall
- Inget nytt

8.c

Strandprojektet
Inget nytt om detta.

8.d

Grannsamverkan – Coyard
-Bergögatan är inte klart än. Ingvar har varit runt och pratat med samtliga
boende men han, Bo och Gunnar ska gå runt till samtliga boende igen senare.
Enligt statistik för 2018 var det ganska lugnt i Rydebäck.
Vi har önskemål om kvartalsstatistik.
För övrigt har det inte hänt något särskilt.
Gunnar jagar efter policyn från Länsförsäkringar.
Ev ha möte med politikerna här för att nåt ska hända.
Göteborgspolisen villig att komma hit och informera om hur de jobbar i den här
frågan.

8 e.

GDPR
Gunnar, Malin, Lisbeth och Lena träffas tisd den 12 för att gå igenom ytterligare.

[Skriv här]

Övrigt
- Malin har fått reflexer och vi diskuterade hur dessa lämpligast ska delas ut till
våra medlemmar. Förslag att vi delar ut på årsmötet och att vi står någon
fredagseftermiddag/lördagsmorgon nere vid Hemköp.
-

Kjell informerade att han nu har köpt in all konst förutom 1 till konstlotteriet
på årsmötet.
Vi får kvitto med kontonummer från de som vi köper konst av så sätter vi in
Pengarna på deras konto.

Årsmötet
- Träffas på skolan från 17.00 för att ställa i ordning
- Stephan justerar budget 2019
- Trycker upp materialet hos Pingvinpress
- Malin köper skoskydd.

9.
10.

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

Rydebäck 2019-02-12
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

……………………………………………..
Kjell Nyström

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

[Skriv här]

