Organisationsnummer 843001-2735

STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2021-02-08 ZOOM-möte
Närvarande ordinarie ledamöter:
Kjell Nyström, Gunnar Bokedal, Malin Persson, Ingvar Pettersson , Lisbeth Szantai
Närvarande suppleanter: Gunnar Carlsson, Ulf Nilsson
Övriga närvarande: Yvonne Fogelström
Frånvarande ordinarie ledamöter: Ulla Tilly Mårtensson, Ann-Charlotte Eriksson
Frånvarande suppleanter: Patrik Christierson

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- Gunnar Carlsson och Ingvar Pettersson

3.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Pettersson och Kjell Nyström utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2020
Projekt - februari 2021

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
-Lekplats
-Paviljong
-Utegym

Kny/IP/SB

Strandprojektet är nu påbörjat med byggande av
lekplatsen

GB

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

GC

Utfartsfrågor i samband med bygge Månsgård

GC

Önskan om cykelgata mm

GC

Kommunen ska se över skyltarna

Bi-projekt
Utfart Landskronavägen,
Långövägen och Månsgård
Säkerskolväg runt stationen
Parkering stranden vid bryggan
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Arbetsplatsen är etablerad och bygget är igång
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6.
6.a

Redogörelser – Föreningens ekonomi
Yvonne meddelar att det finns 216 000 kr på banken den 31/1.
Budgeten för 2021 har mailats ut tidigare och Styrelsen godkänner denna.
Vi ska lägga upp underkonto för 2021 så att vi lättare kan se vad posterna
innehåller.

6.b

Medlemsantalet är uppe i 741. Påminnelser går ut i slutet av februari.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Gunnar Carlsson informerar att Ulf Nilsson har skickat skrivelse till kommunen
om cykelöverfart Sandövägen. Cykelöverfart finns redan.
Mycket buskar på vänster sida som kan skymma sikten. Kommentarer om att
man då måste köra försiktigt för att se att det inte kommer någon cyklist.
Ulf vill ha två gupp Sandövägen men Gunnar säger att när det körs bussar där ska
vi inte ha gupp.
Malin Persson anser att kommunen får bestämma vilka åtgärder som ska tas för
att minska hastigheten på Sandövägen.
Fråga om cykelövergång Färingsögatan, märke mm. Detta är ej klart ännu.

7.b

Fritid och arrangemang
Årsmöte ska hållas före mars utgång. Avvakta men jobba som om det skulle
kunna ske i rätt tid. Lisbeth går igenom årsberättelsen och skickar ut förslag.
Ingvar pratar med revisorn.
Kjell påbörjar arbetet med planering inför Rydebäcks dag i september.
Kollat upp musik mm
Kjell under var skaterampen ska ligga. Ingvar svarar att det blir på grusplanen.
Kjell kontaktar A Hammarlund, tel 042-106173

7.c

Fritid- ungdom.
Skateboardbana ska byggas i samband med nya idrottshallen.

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Nyhetsbrev skickas ut idag.

7.e

Kultur.
-

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Mikael Högberg från kommunen har blivit inbjuden till nästa styrelsemöte för att
informera lite.

8.b

Idrottshall
Inget nytt.

8.c

Strandprojektet
Projektet är påbörjat. Man har börjat montera utegymmet.
Ingvar informerar att nytt ska byggas till Boulehemerna.
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8.d

Informationsblad
Gunnar C och Lisbeth har tagit fram ett ”vykort” som är på tryckning nu.

8.e

Övrigt
Via GAN ska brev skickas ut till de som var medlemmar 2020 som inte betalat
medlemsavgift. Malin och Lisbeth jobbar med detta.
Yvonne Fogelström ska kunna komma in i banken
Beslut är fattat att Yvonne Fogelström blir invald som adjungerande
styrelsemedlem, som kassör. Detta gäller tills vidare.
GC – Avspärrningarna
Vad kommer att hända med dom? Ingvar frågar kommunen och besked till Malin
som kan lägga information i nyhetsbrevet.
GC – seniorsurfarna’
Gunnar tog upp kom att man kunde bjuda in seniorer m fl till något liknande.
Hade det varit något för Rydebäcksborna? Vi funderar till nästa möte.
Gunnar Bokedal tog upp om man kunde skicka ut fakturorna/ till medlemmarna
för nästa år. Det är ju endast medlemmarna som kan få mail -övriga
Rydebäcksbor får ha det i postlådan som tidigare.
Vi funderar på det.

Nästa möte
Måndagen den 8 mars 2021
9. Mötets avslutande
Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade mötet
Rydebäck 2021-02-08
Vid protokollet
Lisbeth Szantai
Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Kjell Nyström

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