STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2021-01-11 ZOOM-möte
Närvarande: Kjell Nyström, Gunnar Bokedal
Lisbeth Szantai, Gunnar Carlsson, Ulf Nilsson, Malin Persson, Patrik Christierson,
Ingvar Pettersson och Yvonne Fogelström,
Frånvarande: Ulla Tilly Mårtensson, Ann-Charlotte Eriksson

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- Gunnar Bokedal

3.

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

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2020
Projekt - december 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
-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

[Skriv här]

Arbetsplatsen är etablerad och bygget är igång

6.
6.a

Redogörelser – Föreningens ekonomi
Kjell meddelar att allt stämmer fram t o m November. I december är det en diff
på 125 kr. Det finns 209.474,13 kr på banken och Kjell har bokfört 209.603,03 kr.
Vid detta protokolls utskrift har denna diff hittats och allt stammer.
Yvonne undrar vem som har administrationsbehörigheter?
133.936 kr medlemsintäkter.
36.345 kr medlemskostnader
7.000 datahantering

6.b

Medlemsantalet är uppe i 709. Påminnelser går ut i slutet av januari. ’
Gunnar Bokedal tar fram en enkät.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Vägbulorna är på plats. Det ska även tillkomma ett upphöjt5
cykelövergångssälle östra delen Långövägen.
- Gunnar Carlsson ska ha nytt möte med Jacob Fritz, trafikingenjör Helsingborgs
kommun, framöver.
Ulf Nilsson anser att det ska finnas vägbulor vid cykelöverfarten vid
busshållplatsen Sandövägen och längre söderöver.
Kjell Nyström anser att är mest trafik cykelbanan vid Klostervägen.
Gunnar Carlsson anser att vi bör följa trafikreglerna för att undvika att det sker
olyckor. Han skickar dock skrivelse till kommunen.

7.b

Fritid och arrangemang
Kjell påbörjar arbetet med planering inför Rydebäcks dag i september.

7.c

Fritid- ungdom.
Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Nyhetsbrev skickas ut idag.
Efter omröstning var beslutet inte enhälligt; majoriteten i styrelsen för
att nyhetsbrevet ska gå ut till alla som är intresserade – även ickemedlemmar.
Ingvar Pettersson var en av dem som röstade emot detta förslag.
Lena Sundström ringde upp Ingvar och tyckte att det var för mycket annonser i
nyhetsbladet. Malin tycker också att vi kan tona ner dessa.
H22 är med nyhetsbrevet.

7.e

Kultur.
-

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Inget nytt.

8.b

Idrottshall
Där har man börjat schakta nu. Hemköp har kort så att man får parkera på
“deras” parkeringsplatser. Parkeringen I övrigt kan vi inte påverka.

[Skriv här]

8.c

Strandprojektet
Projektet är påbörjat. Lekplats först i tur.
Ingvar meddelar att någon/några var arga för att vi bygger utegym.
Ingvar mailer ut karta över bygget och Yvonne tycker att denna ska läggas i
nyhetsbrevet.

8.d

Informationsblad
Gunnar C kommer med förslag på text och att det ska vara som ett vykort med
bild på framsidan och text på baksidan.
Gunnar vill ha synpunkter på vad det ska stå.
Lisbeth gör layout.
Innan sommaren beställer vi listor med nyinflyttade.

8.e

Övrigt
Via GAN kan listor brev skickas ut till medlemmar som inte betalat medlemsavgift.
Årsmöte ska hållas före mars utgång. Avvakta men jobba som om det skulle
kunna ske i rätt tid.
Kjell gör klart 2020.
Yvonne kan ta över 2021 efter att bokslutet för 2020 är klart.
Styrelsen är överens om att acceptera att Yvonne tar över fast hon inte är invald i
styrelsen än.
Styrelsen beslutade att utse: Yvonne Fogelström, 19531025-4627, Ingvar
Pettersson 460227-4054, Kjell Nyström 420920-8711 att oinskränkt företräda
föreningen två i förening i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men
inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse
behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetban.

Nästa möte
Måndagen den 8 februari 2021
9. Mötets avslutande
Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade mötet
Rydebäck 2021-01-11
Vid protokollet
Lisbeth Szantai
Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Gunnar Carlsson

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