STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2020-09-14 Hos Ingvar Pettersson
Närvarande: Ingvar Pettersson, Kjell Nyström, Gunnar Bokedal, Lisbeth Szantai,
Gunnar Carlsson, Ulf Nilsson och Stephan Bengtsson telefonledes
Från Valberedningen: Bo Hansson
Frånvarande: Ulla Tilly Mårtensson, Bo Johansson, Ann-Charlotte Eriksson, Malin
Persson, Patrik Christiersson

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- IP och GC

3.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Petterson och Gunnar Carlsson utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2020
Projekt - september 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 idag, 14/9 påbörjat arbete med
att göra blomsterängar

Bi-projekt

[Skriv här]

Tidigaste byggstart okt 2020

6.
6.a

Redogörelser – Föreningens ekonomi
Kjell meddelar att det finns 143.024,49 kr på banken. Han har bokfört 143.006,49
kr så det slår på 18 kr.
Lokala överenskommelsen I Helsingborg – Söndag nästa vecka ska det vara
ett digital mote. Gunnar Bokedal invald i styrgruppen.
Ingvar har köpt kablar, kamera, mikrofon för 1300 kr för att kunna delta i detta
mote bl a.

6.b

Medlemsantalet är uppe i 799 – drygt 100 mindre än i fjor.
Fundera på hur vi ska marknadsföra oss.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
Det förekommer mycket klotter i Rydebäck. Ingvar har fotograferat på ca 15
platser. Ulf kom med förslaget att man kanske kunde få konstnärer att måla på
dessa platser. Ingvar kontaktar kommunen

7.b

Fritid och arrangemang
Årsmötet - detta kommer att hållas den 29 september i en maskinhall på Rya
Golfklubb.

7.c

Fritid- ungdom.
Byggandet av utegymmet kommer snart igång.

7.d

Information- Nyhetsbrev.
-

7.e

Kultur.
Jenny A inbjudit till möte i RIF:s lokal om Allaktivitetshus. Ingvar har svarat att
Byalaget inte engagerar oss i detta.

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Detta kommer att byggas vid nya skolan.

8.b

Idrottshall
Ärendet är överklagat.

8.c

Strandprojektet
Det ska komma igång till hösten.

8.d

Övrigt
- 1 ny motion inkommen om borttagande av konstlotteriet. Styrelsen är eniga
och instämmer i detta. Ändring i stadgarna kommer att ske. Detta tas upp på
årsmötet
- Ingvar har köpt 3 nya flaggor
- Lokal överenskommelse Helsingborgs kommun. Byalaget ska rösta om
styrgruppen. Vi godkänner Gunnar Bokedal som medlem i styrgruppen.
- Gunnar Carlsson tog upp – Bussen kör förbi nya skolan till ändhållplatsen.
Varför kan den inte köra samma väg tillbaka och inte köra mellan husen?
Klagomål har framkommit om buller.
- Lilla torget – detta har varit ett gångfartsområde där man endast fick köra 57
km. Nu är det ändrat till parkering förbjuden. Gunnar vill du klargöra?

[Skriv här]

-

-

Inga övergångsställen vid busshållplatser Landskronavägen. Ingvar svarar att
Landskronavägen kommer att anpassas när man börjar bygga vid Månagård
Man behöver göra en helhetsbedömning av trafiken, övergångsställen mm.
Årsmötet – Gunnar C har beställt 1 bord och 2 stolar.
Vi samlas 18.30 i nybyggda huset längst söderut.
Önskemål har inkommit från Patrik Christierson om att ändra styrelsemötena
från måndag till tisdag.
Vi måste komma om lokalen är ledig tisdagar innan vi tar ställning till detta.
Valberedningen lägger fram förslag som vanligt.
Bo frågar hur det går med kassör och Ingvar svarar att
Ingvar har hand om bank och betalkort
Kjell bokför

Nästa möte
Måndagen den 12 oktober 2020
9.

Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade mötet.
Rydebäck 2020-09-14
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Gunnar Carlsson

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

[Skriv här]

