STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2020-02-10, PS Språktjänst.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Ingvar Pettersson, Stephan Bengtsson, Kjell Nyström,
Gunnar Bokedal och Malin Persson
Frånvarande: Ulla Tilly Mårtensson, Ann-Charlotte Eriksson, Henrik Bengtsson,
Lena Olsson och Bo Johansson

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- Årsmötet

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 2020
Projekt - januari 2020

Ansvarig

Beslut

Äldre-/seniorboende

IP

Kommunen har fastslagit att vård/äldreboende
ska byggas i Rydebäck. IP har kontakt med
berörda

Sportcenter/Idrottshall/Fritidsgård

IP/Kny

Byggs våren 2020 om inga ändringar försenar
byggstart. Bygglov finns.

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

STRANDPROJEKTET
-Piratlekplats
-Paviljong
-Utegym

Kny/IP/SB

Strandprojektet dras igång igen. Kommunen
bygger lekplats, utegym och ev. paviljong.

HB

Beslut att inte genomföra detta projekt

GB

Kontakt med HBG kommun om att göra
gräsmattor till blomsterängar

Ny informationsfolder
Bi-projekt

[Skriv här]

6.

Redogörelser – Föreningens ekonomi

6.a

Lena Olsson har mailat resultat- och balansräkning.
Vi har totalt 159.351 kr.
Kjell har stämt av handkassan och denna är OK. Vi har kvar 446 kr i denna.

6.b

Lisbeth informerar att det har inkommit 743 medlemmar för 2020.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Rondellen på Storövägen görs om så den blir högre.
- Tunnel Ytterövägen klar men det finns ingen kantsten än. Det ska även sås gräs.

7.b

Fritid och arrangemang
Inget nytt.

7.c

Fritid- ungdom.
-

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Ev göra om layouten. I nästa brev tas det upp om Årsmötet.

7.e

Kultur.
-

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
-

8.b

Idrottshall
Kjell informerar att man börjar med rivning av klubbstugan i juni. Efter det startar
men byggandet.

8.c

Strandprojektet
Ingvar informerar att Axel säljer utegymsutrustningar. Sanna Sävström har
meddelat honom att vi ska bygga och han kommer hit den 17 februari för att
titta. Vi ska bjuda in några från Meihem, bl a Christian Klintbo. Malin tar kontakt
med honom.
Den 27 februari har Sanna Sävström kallat till möte. Ingvar, Ulla, Lisbeth och
Gunilla Bokedal kommer att närvara.

8.d

Övrigt
Hela Sverige ska leva – möte i Jönköping men inget vi ska vara med på.
Lokal överenskommelse Helsingborg
Läsa igenom handlingsplanen och den 27 februari ska vi ha tyckt till om denna.
Den 19 maj har kommunen arrangerat med politikerna.
Långsiktig utveckling
Möte på Träffpunkten den 12 februari kl 14-19.
Vi kan eventuellt göra en flik om Rydebäck på vår hemsida.

[Skriv här]

Skånetrafiken
Vi har inga gröna bussar till Rydebäck pga att vi har tåg
Årsmötet
Kjell gör budget för 2020
Musik/bakgrundsmusik
Agneta med dotter åtar sig gärna detta. Det kostar max 3000 kr inkl all utrustning.
Ingvar kontaktar henne.
Vi beställer smörgåstårta från Hemköp – Ingvar
Malin handlar allt annat från Hemköp en vecka innan
Stephan tar hand om presentation/powerpoint på mötet.
Några av oss går till skolan och kollar lokalen
Vi har fått en motion från Bo Hansson om att skippa konstlotteriet.
Motionerna läggs ut på vår hemsida.
QR-kod
1000 kr för en QR-kod med vår logga.
Gunnar Bokedal ringer Jan Heidne och kollar.

Nästa möte
Måndagen den 9 mars 2020
9.

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

Rydebäck 2020-02-10
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Kjell Nyström

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

[Skriv här]

