STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2020-10-12 PS Språktjänst lokal
Närvarande: Ingvar Pettersson, Kjell Nyström, Gunnar Bokedal (telefonlänk)
Lisbeth Szantai, Gunnar Carlsson, Ulf Nilsson och Patrik Christierson
Frånvarande: Ulla Tilly Mårtensson, Ann-Charlotte Eriksson och Malin Persson

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
-IP, UN och GB

3.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Petterson och Patrik Christierson utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2020
Projekt - oktober 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

Kommunen har den 14/9 påbörjat arbete med
att göra blomsterängar

Bi-projekt

6.
6.a
6.b

[Skriv här]

Tidigaste byggstart okt 2020

Redogörelser – Föreningens ekonomi
Kjell meddelar att det finns 133.936 kr på banken. Budget OK.
Medlemsantalet är uppe i 799 – drygt 100 mindre än i fjol.
Arbete med detta års utskick har satt igång.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
UN: Häck för hög vid övergångsstället (det upphöjda) på Sandövägen.
Gräset i rondellen är för högt men IP säger att detta är avsiktligt med anledning
av att folk ska köra försiktigt.
IP/GC: Informationsträff med SBF inställt och de förslår att mötet ska läggas 4
veckor fram. Detta är oacceptabelt anser GC.

7.b

Fritid och arrangemang
Det kommer inte att bli någon julmarknad i år med anledning av Covid19

7.c

Fritid- ungdom.
Byggandet av utegymmet kommer snart igång.
Träffpunkten är öppen
Fritidsgård är öppen.

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Skriva i nyhetsbrev att både Träffpunkten och Fritidsgården är öppna.
Kjell N skickar till Malin vad som händer på Träffpunkten.
Förkorta texten om Corona i nyhetsbrevet. Corona som rubrik med länk till texten
på hemsidan.

7.e

Kultur.
Vi ändrar vårt föregående beslut om Allaktivitetshus där byalaget enades om att
inte delta i detta projekt.
Vi har diskuterat detta vidare och kommit fram till att vi ska delta i projektet. Kjell
N kommer att representera byalaget .

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Detta kommer att byggas vid nya skolan.

8.b

Idrottshall
Tidplan är på gang.

8.c

Strandprojektet
Det kommer att bli ett vinterprojekt. Klart sommaren 2021.

8.d

Informationsblad
Gunnar C kommer med förslag

8.e

Övrigt
- GB och IP har fått tips om skateboardbana i anslutning till nya Idrottshallen.
Vi behöver kolla upp om det finns ett stort intresse för detta bland
Rydebäcksborna. Detta kommer vi att skriva om i nyhetsbrevet med önskemål om
mailsvar till Ingvar.
GB och IP skickar brev till kommunen om detta önskemål därefter.
-

[Skriv här]

Månsgård: Utfart Landskronavägen. GC kollar var.
Man startar schaktningsarbetet snart.
Våren 2021 ska ledningar vara nedlagda och vägar klara och allt vara klart för
husbyggen.
Skånemark äger marken.

- GB informerade om Friskvårdsslingor. Detta innebär en slinga med uppsatta skyltar.
På dessa skyltar finns uppsatt olika övningar man kan göra. Vi kan ju använda den
befintliga kulturslingan.
GB och IP kontaktar kommunen/regionen
- Blomsterlandet har blivit certifierade.
- Träff med blivande kassör. Delar av styrelsen tillmannans med Bo Hansson från
Valberedningen ska träffas den 13 oktober.
Kjell har hand om ekonomin hela 2020. Yvonne, den blivande kassören, deltar vid
årsbokslutet.
Vid nästa möte kan hon väljas in som adjungerande kassör.
- KNy har levererat 2 konstverk till vinnarna i Konstlotteriet. Han kommer att kontakt
övriga vinnare
- GB informerade om ZOOM – free converence call. Detta kostar 150 kr/mån. Han föreslog
att vi kanske kunde ha möte via detta. Flertalet av styrelsemedlemmarna tyckte dock att
vi kunde fortsätta med mötena i lokal. GB föreslog då att vi provar nästa möte med
högtalare och mikrofon och bärbar dator om någon vill delta via detta program.

Nästa möte
Måndagen den 9 november 2020
9. Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade mötet
Rydebäck 2020-10-12
Vid protokollet
Lisbeth Szantai
Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Patrik Christierson

’

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

[Skriv här]

