STYRELSEPROTOKOLL
U
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2019-09-09, PS Språktjänst.
Närvarande:, Lisbeth Szantai , Malin Persson, Kjell Nyström, Ingvar Pettersson,
Gunnar Bokedal, Lena Olsson, Henrik Bengtsson och Bo Johansson
Från Valberedningen: Bo Hansson
Frånvarande: Ann-Charlotte Eriksson, Ulla Tilly Mårtensson och Stephan Bengtsson

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
Ingvar, Lisbeth och Bo anmälde övriga frågor.

3.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Petterson och Lena Olsson utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
Inget nytt har tillkommit däremot tas projekt Sandövägen bort.
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2018
Projekt - september 2019

Ansvarig

Beslut

Äldre-/seniorboende

IP

Kommunen har fastslagit att vård/äldreboende
ska byggas i Rydebäck. IP har kontakt med Lars
Thunberg KD.

Sportcenter/Idrottshall/Fritidsgård

IP/Kny

Beslutat/Projektering/Byggas 2018-2019. Vi
deltar i detaljplanen från staden.

Centrum parkering

IP/Kny

Nu propå till Staden om resterande ytor som ser
dåliga ut.
Vi får avvakta färdigställandet av detaljplanen

Bussgatan - Cykelbana

IP

Ska genomföras

Långövägen - Gångbana till
Busshållplats

IP

STRANDPROJEKTET
-Piratlekplats
-Paviljong
-Utegym

Kny/IP/SB

Strandprojektet dras igång igen. Möte den 30/9
Kommunen vill vänta med utegymmet.

HB

HB uppdaterar informationsfolder om bl a företag
i Rydebäck

GB

Kontakt med HBG kommun om att göra
gräsmattor till blomsterängar

Genomfört

Ny informationsfolder
Bi-projekt
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6.

Redogörelser – Föreningens ekonomi

6.a

Lena Olsson har mailat resultat och budget för maj månad.
Mindre kostnader detta året; mindre lokalkostnader och inga inköp av kläder.

6.b

Lisbeth informerar att medlemsantalet är uppe i 887.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
Parkering sker lite varsomhelst i hela Rydebäck. De som mailar in om detta får
svarsmail av oss att de får kontakta Kontaktcenter.

7.b

Fritid och arrangemang
Rydebäcks dag blev som tidigare år lyckat och vi fick mycket beröm.
Ingvar meddelar att det var sista gången vi lånade tält av kommunen. Vi kan hyra
av Dennis Maskin framöver till ett mycket bra pris.
Vi beslöt att blommor ska skickas till Monica Ståhl som ställde upp och hjälpte oss
vid vårt bort.

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Nyhetsbrevet nästa gång kommer bl a att innehålla lite om Rydebäcks Dag och
om kommande kurser i höst.
Bilder från Rydebäcks dag läggs ut på hemsidan.

7.e

Kultur.
Inget nytt

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Ingvar har kontakt med BoNovum. Det händer inget för tillfället i ärendet.

8.b

Idrottshall
Helsingborgs kommun får lov att överklaga men detta har inte gjorts än.

8.c

Strandprojektet
Möte den 30 september kl 10.00 på Träffpunkten med kommunen om utegymmet.
Ingvar, Kjell, Lisbeth, Lena och Stephan deltar samt Gunilla Bokedal.
Kjell anser att gymmen är en referensgrupp. Bo Johansson pratar med Jeanette
på gymmet.
RIF kan ha synpunkter och kanske även Meihem.

8.d

[Skriv här]

Grannsamverkan – Coyard
-

8.e

GDPR
Klart och finns utlagt på hemsidan.
Alla bör se över vad som finns på era datorer och mail. Kasta och städa.
Medlemsregistret ses över.
Vi bör använda oss av dolda kopior när vi mailar ut till många utanför styrelsen så
att inte mailadresser är synliga.

8.f

Informationsblad
Henrik meddelar att man kan få statistik om samhället från LEA. Man kan även
söka bidrag.
Övrigt
- Skånetrafiken. Ingvar pratade med Ulrika Thulin/Skånetrafiken
(Socialdemokrat). Hon ska återkomma till honom.
Malin vill gärna ha en arbetsgrupp och det beslutas att Malin, Stephan, Henrik
och Lena ingår i denna.
-

Styrelsen har beslutat att vi ska ansluta byalaget till LOK, Lokal överenskommelse.
Målet med den lokala överenskommelsen är att stärka samverkan mellan staden och
föreningslivet för att tillsammans bidra till ett bättre Helsingborg. Länk till sidan om
föreningar här.
Här kan vi presentera vår förening på Helsingborg.se och fler får möjlighet att hitta
oss.
Den 22 september kl 12.00 är det möte med de olika föreningarna. Vi får anmäla 2
personer till detta. Ingvar och Lena anmäls.
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-

QR-koden. Vi har ingen nytta den för tillfället.

-

HVB. Ingvar kollar med kommunen om vi har ett sådan här i Rydebäck.

-

Medlemskort. Vi kom överens om att klistermärke med årtal som vi sätter på våra
nuvarande medlemskort vore ett billigare alternativ till att köpa nya varje år. Lisbeth
kollar några leverantörer.

-

Önskemål har framkommit om mittlinje på ”strandvägen” mellan Rydebäck och Råå.
Vad gäller vid kombinerad gång- och cykelväg?

-

Bo Hansson, Valberedningen tog upp om gångväg på Ytterögatan. Speciellt viktigt
för besökare till Rydebäck som kommer med tåg eller buss och ska ta sig ner till
stranden eller Tegel t ex.

-

Det finns inga övergångsställen för cyklar här. Det ska finnas speciella vägmärken som
visar att man får cykla över annars får man leda cykeln.

-

Rabatter. Glasakuten ger 10 % på material.
Carl Philips VVS i Landskrona ger 15 % på material.

-

Drakfestival. Bo berättar att önskemål har framkommit om färdiga drakar då
de man bygger själv inte kommer upp i luften. Vi kan kolla i god tid var man
kan köpa dessa till ett bra pris.

Bo Hansson, Valberedningen
Bo Johansson slutar och vi behöver ha er ersättare till honom.
Förslag på namn överlämnat till Valberedningen

Nästa möte
Måndagen den 14 oktober

9.

Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.

Rydebäck 2019-09-09
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Lena Olsson

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