STYRELSEPROTOKOLL
U
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2019-10-14, PS Språktjänst.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Ingvar Pettersson, Gunnar Bokedal, , Henrik
Bengtsson, Stephan Bengtsson och Bo Johansson
Från Valberedningen: Bo Hansson
Frånvarande: Kjell Nyström, Malin Persson, Ann-Charlotte Eriksson, Ulla Tilly
Mårtensson och Lena Olsson

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
Inga övriga frågor.

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 däremot tas projekt Sandövägen bort.
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2018
Projekt - oktober 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

[Skriv här]

6.

Redogörelser – Föreningens ekonomi

6.a

Lena Olsson har mailat resultat och budget för maj månad.
Inget nytt att informera om

6.b

Lisbeth informerar att medlemsantalet är uppe i 889. Klistermärken har beställts
för att sättas på medlemskorten i stället för att skicka nya.
Medlemsbrevet godkändes och offert inväntas från tryckeri.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
Bo Johansson och Ingvar Pettersson har haft möte med SBF, Christina Eriksson
om bl a hänvisningsskyltar, grönskan sköts inte som den ska, önskemål om mer
blommor vid kärlekshjärtat, fler övergångsställen.

7.b

Fritid och arrangemang
Julmarknad
Ann-Charlotte börjar skicka runt till ansvariga. Det blir troligtvis den 30 november
på torget liksom i fjor.

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Inget nytt. Malin var inte närvarande vid dagens möte.

7.e

Kultur.
Inget nytt

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Inget nytt har tillkommit.

8.b

Idrottshall
Inget nytt.

8.c

Strandprojektet
Möte den 30 september kl 10.00 på Träffpunkten med kommunen om utegymmet.
Ingvar, Kjell, Lisbeth, Lena och Stephan deltog samt Gunilla Bokedal.
Kommunen meddelar att pengar är avsatta till både lekplats och gym 2020.
Paviljong – stadsträdgårdsmästaren säger att detta kan ev ingå i kommunens
grönprojekt. I så fall blir det inget EU-projekt.
I detta grönprojekt kan ev också biprojektet ingå.

8.d

[Skriv här]

Grannsamverkan – Coyard
-

8.e

GDPR
Klart och finns utlagt på hemsidan

8.f

Informationsblad
Ingvar och Ulla kollar vilka företag som finns i Rydebäck.
Eventuellt göras i både digitalt och tryckt format.
Tryckkostnad för 3000 ex är ca 10.500 kr.
Hela Skåne ska leva kan bidra med pengarna.
Lisbeth gör förslag till layout.
Övrigt
Julmarknaden. Ann-Charlotte undrar hur vi gör med tomte till julmarknaden.
Bo kollar med han som var i fjor om han vill ställa upp i år också.

-

-

Julmat. Vi i styrelsen har julmat vid ett möte precis som förra året.

-

Valberedningen har svårt att få tag på juristen som föreslogs ta över efter Bo som
slutar nästa år. Ingvar har någon annan som ev kan tänka sig att gå in som suppleant.

-

Vad händer vid Blomsterlandet? Troligtvis blir det Byggmax som ska flytta dit.

Nästa möte
Måndagen den 11 november
9.

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

Rydebäck 2019-10-14
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Stephan Bengtsson

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