STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2020-06-08, Telefonmöte
Närvarande: Ingvar Pettersson, Kjell Nyström, Gunnar Bokedal, Lisbeth Szantai,
Ann-Charlotte Eriksson och Stephan Bengtsson
Gunnar Carlsson och Ulf Nilsson, nya suppleanter var också närvarande.
Frånvarande:, Ulla Tilly Mårtensson, Bo Johansson, Malin Persson
Patrik Christiersson var ej närvarande.

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 Kjell Nyström utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
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

Centrum parkering

IP/Kny

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

STRANDPROJEKTET
-Piratlekplats
-Paviljong
-Utegym

Kny/IP/SB

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

GB

Kontakt med HBG kommun om att göra
gräsmattor till blomsterängar

Bi-projekt

6.
6.a

Redogörelser – Föreningens ekonomi
Ingvar har fått in revisionsberättelse från revisorn som beviljar styrelsens ledamöter

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Skriv här]

Tidigaste byggstart okt 2020

Kjell meddelar att det finns 144.650,49 kr på kontot.
I maj har det tillkommit 200:- i medlemsavgifter.
6.b

Medlemsantalet är uppe i 795 – drygt 100 mindre än i fjor.
Diskussion om huruvida man ska få nyhetsbrevet eller inte som ICKE medlem.
Frågan bordlades tills vidare.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Inget nytt

7.b

Fritid och arrangemang
Ingvar har haft kontakt med Christian Orsing ang önskemål om ett
allaktivitetshus. Christian hänvisade till Peter Jansson ( c ) som är ordf i
Fastighetsnämnden
Rydebäcks Dag
Kjell, Ingrid, RIF Scouterna fortsätter med programmet tills vidare. Kjell har
pratat med polisen. Vänta till juli månad och ansöka om anstånd. Vi har tillgang
till grusplanen nu eftersom Idrotsshallsbygget inte har kommit igång än..

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
- Inget nytt

7.e

Kultur.
- Inget nytt

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Man håller på att ta fram handlingarna.

8.b

Idrottshall
Kjell har varit i kontakt med Förvaltningsrätten i Malmö angående överklagandet.
Efter några turer fick han fram ett ärende nr. och fått följande besked. Ärendet
gäller LOU, lagen om upphandling. Domstolen tar upp ärendet och det kan dröja
5-6 månader innan besked.

8.c

Strandprojektet
Det ska komma igång till hösten.

8.d.

Skånetrafiken
Inget nytt.

8.e

Övrigt
Avslutningsmiddag på Tegel den 15 juli kl 18.00. Grillmeny och förhoppningsvis
kan vi sitta ute.
Informationsblad
Gunnar C meddelar att ett statligt företag under Skatteverket, Statens
Personadressregister SPAR, tillhandahåller denna tjänst. Sist i detta mail finns
mitt mail till SPAR och under denna text deras svar till mig.

[Skriv här]

Det går att prenumerera på personer som har flyttat in eller ut till eller från ett
län, kommun eller distrikt.
Vill man ha både in- och utflyttade måste man göra två körningar. Det går att
prenumerera på tjänsten med frekvensen daglig, veckovis, varannan vecka eller
månatligt.
Läs mer här www.statenspersonadressregister.se
Vi beslutar härmed att vi ska prenumerera på detta och göra ett välkomstblad i
stil med det som finns i Helsingborg – Ny I Helsingborg.
H22 City Expo
Gunnar B meddelar att han via Seniornet, fick sista anmälningsdagen information
om att H22-projektet ville ha föreningar i Helsingborg som deltagare i projektet.
Ingvar bad honom bevaka ett digitalt möte ”H22 uppstart för föreningar” den 2
juni.
H22 City Expo ä ren internationell stadsmässa I Helsingborg sommaren 2022.
Men H22 är också resan dit och den fortsatta färden in I framtiden
Läs mer i Gunnars mail från den 5 och 6 juni.
Gunnar B är också nominerad som suppleant till styrgruppen för den lokala
överenskommelsen - LOK
Årsmötet
Vänta till augusti och då ta ställning.
Ingvar meddelar att det nu finns gasol vid Blomsterlandet där man kan tanka sin
egen gasol.
Nästa vecka, den 15 juni, startar arbetet ute på Landskronavägen med fräsning
och broarbete.
Arbeten på de små broarna över Heabäcken. Man ska mäta klorhalten i
betongrören.
Fejd med kommunen om att lägga asfalt mellan Rosa kiosken och Strandkrogen.
De boende och badgästerna vill ha det men allmänheten vill inte. Man kan ha olja
i stället
De tre sittgrupperna som ska sättas ut blir enl följANDE:
1 VID GRILLPLATSEN
1 VID BUSKAGET
1 SÖDER OM NÄTET

Nästa möte
Måndagen den 10 augusti 2020
Detta kommer troligtvis också att vara ett telefonmöte.

[Skriv här]

9.

Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade mötet.
Rydebäck 2020-06-08
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Kjell Nyström

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

[Skriv här]

