STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2018-11-12, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Kjell Nyström, Ingvar Pettersson, Malin Persson AnnCharlotte Ericssom, Bo Johansson, Stephan Bengtsson samt Ulla Tilly Mårtensson.
Närvarande var också Lena Olsson, ny kassör
Frånvarande:, Gunnar Bokedal, Henrik Bengtsson, Sylvester Walaszek och Mattias
Sonesson

Punkt

Notering

1.

Mötets öppnande.
Ordförande Ingvar Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Innan ordinarie möte presenterade Lena Olsson sig. Lena är ekonom och arbetar
som redovisningskonsult.

2.

Föredragningslista, övriga frågor
Se under punkten Övrigt
Val av Lena Olsson, som ny kassör

3.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Petterson och Stephan Bengtsson utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

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

Ansvarig

Beslut

Äldre-/seniorboende

IP

Sportcenter/Idrottshall/Fritidsgård

IP/Kny

Centrum parkering

IP/Kny

Vi träffade Maria Nilsson, ordf. Vård och
Omsorgsnämnden och
Johnny Cato Hansson, Kommunalråd den 6
september
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

Inte så mycket har hänt. Räkning för bänkarna, 32 000 kr ska betalas. Även
räkningar från Pingvinpress och Billiga Kuvert ska betalas. Det finns cirka
97 000 kr kvar.
Ingvar tog upp att han hört att man kan bli tvungen att betala skatt som ideel
förening. Lena ska kolla upp detta.
Styrelsen beslutade att Lena Olsson väljs in som ny kassör i stället för Stephan
Bengtsson som avsäger sig uppdraget den 18-22-12. Lena kommer fr o m idag att
ingå i styrelsen.

6.b

Lisbeth meddelade att det har kommit in 902 medlemsanmälningar och att brev
om nytt medlemskap för 2019 är på gång att delas ut till samtliga Rydebäcksbor.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Skyltarna på Kärleksstigen ersatta med kraftigare skyltar.
- Möte med Stadsbyggnadskontoret, diskussion om övergångställen mm
- Bajamajan som står vid skolan ska flyttas.

7.b

Fritid och arrangemang
- Julmarknad
Julmarknaden ska äga rum kring torget med
- Loppis
- Utställare
- Korvgrillning samt
- Glögg, saft och pepparkakor
Tomten vid Träffpunkten i tält.
Arrangörer är Byalaget, RIF, Scouterna, Fritid Helsingborg och Kyrkan.
Annons göres för att lägga på hemsidan, Facebook och i Nyhetsbrevet.
Ingvar kollar med LIONS om de kan sälja granar och granris.
Vi ska vara på plats kl 12.00 och samtliga ska ha tomteluva.

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Nyhetsbrev den 16 nov om bl a Julmarknaden och invigningen av den nya skolan.

7.e

Kultur.
Inget nytt.

8

Projekt:
Pågående

8.a
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Vårdboende

Inget nytt
8.b

Idrottshall
Inget nytt

8.c

Strandprojektet
Det är dags att ta tag i detta igen.

8.d

Grannsamverkan – Coyard
Bo Johansson informerade att en del distrikt har kommit igång, bl a Fogdögatan,
Rörögatan och Valögatan.
3 grupper är alltså igång.
Bo har fått information från Stadsbyggnadsförvaltningen att det nu är tillåtet att
sätta upp skyltar om grannsamverkan.
Det är lite problem med polisens statistik. Vad innehåller statistiken? – Bo har inte
fått något svar på den frågan.
Vi använder den statistik vi fått av Niklas Ryd.
Övrigt
Angående ny busshållplats har Ingvar anmält intressen för ny sådan vid
Värmdögatan.
Julbuffé den 10 december kl 18.00
Först möte sen äter vi. Malin fixar öl och var och en tar med om de vill ha annan
dricka.

9.
10.

Nästa möte
Måndagen den 145 januari 2019 kl. 18.15.
Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.

Rydebäck 2018-11-10
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

……………………………………………..
Stephan Bengtsson

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