STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2020-05-11, Telefonmöte
Närvarande: Ingvar Pettersson, Kjell Nyström, Gunnar Bokedal, Ulla Tilly Mårtensson
och Bo Johansson
Gunnar Carlsson och Ulf Nilsson, nya suppleanter var också närvarande.
Patrik Christiersson var ej närvarande.
Frånvarande:, Malin Persson, Henrik Bengtsson, Lisbeth Szantai, Ann-Charlotte
Eriksson och Stephan Bengtsson

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor

3.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Petterson och Ulla Tilly utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
Inget nytt har tillkommit.

PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2020
Projekt - maj 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.
6.a

Redogörelser – Föreningens ekonomi
Kjell har blivit klar nu med 2019 och lämnar över det till revisor Jonas Bengtsson .
Kjell är nu i fas med år 2020 och han har mailat resultaträkning och
saldolista inför mötet..
Kjell har gjort ett förslag på budget för år 2020..

6.b

Medlemsantalet är uppe i 792 – drygt 100 mindre än i fjor.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Inget nytt

7.b

Fritid och arrangemang
Kjell och Ulf Nilsson håller på med planeringen för Rydebäcks dag .
Tyvärr kan vi inte ha någon drakfestival eller annat detta året på grund av
Corona.

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
- Inget nytt

7.e

Kultur.
- Inget nytt

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Ingvar har undersökt med fastighetsförvaltningen ang äldreboendet de håller på
att ta fram handlingar om vad som krävs och hur många platser som är behovet.
Placeringen blir förmodlingen väster om nya skolan på Ängesögatan.

8.b

Idrottshall
Det är tid nu för RIF att utrymma sin lokal och vi måste hämta våra bord som
finns där.
Kjell tar två st, Ingvar hämtar resten men har inte plats till alla och deras lilla
förråd är fullt så fler får hjälpa till att förvara borden, hör av er till Ingvar för
avhämtning.

8.c

Strandprojektet
Det pågår. Ingvar har kontakt med kommunen om det .

8.d.

Skånetrafiken
Tyvärr ingen förändring men vi fortsätter att pressa på för en förändring .

8.e

Övrigt
Nya suppleanter
Gunnar Carlsson Och Ulf Nilsson samt Patrick Christierson valdes in som
adjungerande suppleanter fram till årsmötet.

[Skriv här]

Stadgeändring
Vi tog även upp frågan om att ändra stadgarna om antalet styrelsemedlemmar som Stephan skickade in. Det skall göras på två, följande efter
varandra, årsmöten. Det får vi tänka på till årsmötet när det nu blir.
Informationsblad
Gunnar C tog upp frågan om vi har diskuterat att ta fram ett informations blad om
byalaget och dela ut till nyinflyttade. Det är svårt att hitta alla men Gunnar C tog
på sig att kolla om vi kan gå via Skatteverket.
Medlemmar
När det gäller tappet av medlemmar bestämdes att gå via nyhetsbrevet och
informera om vad vi håller på med och uppmana till att lösa medlemskap i
byalaget.
Medlemsregister
Frågan om att ta bort de som inte är medlemmar från medlemsregistret kom upp.
Ingvar anser att de som INTE är medlemmar ska INTE ha nyhetsbrevet.
Även att ta bort från facebook att man själv kan beställa nyhetsbrevet.
Våravslutning
Det bestämdes att det blir på TEGEL Ingvar kollar .

Nästa möte
Måndagen den 8 juni 2020
Detta kommer troligtvis också att vara ett telefonmöte.
9.

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

Rydebäck 2020-05-11
Vid protokollet
Ingvar Pettersson

Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Ulla Tilly Mårtensson

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

[Skriv här]

