Organisationsnummer 843001-2735

STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2021-05-10 ZOOM-möte
Närvarande ordinarie ledamöter:
Kjell Nyström, Gunnar Bokedal, Ingvar Pettersson, Lisbeth Szantai
Frånvarande ordinarie ledamöter:
Malin Persson, Ulla Tilly Mårtensson, Ann-Charlotte Eriksson
Närvarande suppleanter: Gunnar Carlsson, Ulf Nilsson
Frånvarande suppleanter: Patrik Christierson
Närvarande övriga: Yvonne Fogelström
Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- Kjell Nyström – allaktivitetshus
- Ingvar Pettersson

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 - maj 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

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

Organisationsnummer 843001-2735

6.
6.a

Redogörelser – Föreningens ekonomi
Yvonne informerade
Banken 214 596 kr (209 794 kr 202 samma tid)
Intäkter per den 30 april 134 100 kr
Resultat per den 30 april 115 000 kr

6.b

Medlemsantalet är uppe i 814 medlemmar.
2020 var medlemsantalet 791 vid samma tidpunkt

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
Gunnar C vill ha förnyad kontakt med J Fritz. Han har inte gjort något sen senaste
mötet i början av året.
Gunnar C vill ha 40 km/tim i hela Rydebäck
Ingvar meddelar att cykelöverfart Långövägen kommer att bli nästa år.
Yvonne frågar om man kan få någon sorts hastighetskontroll och Gunnar C svarar
att man kan lägga ut slangar för att mäta hastigheten.
Ingvar ringer polisen om hastighetskontroller.

7.b

Fritid och arrangemang
Kjell N har gjort ett andra utskick ang Rydebäcks dag. Han har fått en del svar
och ringer till dem som ej svarat.
Kan kanske Fortuna FF lägga en hemmamatch då?
Ingvar meddelar att lekplatsen och utegymmet ska vara klara fredag den 14 maj.
Invigning – Christian Orsing har meddelat att kommunen har ställt in alla
tillställningar.
Gunnar B menar att det är viktigt att förmedla att det är färdigt.
Vi avvaktar till den 17 maj då det kommer besked om hur många människor som
får samlas.
Vi kan skriva något kort i Nyhetsbrevet

7.c

Fritid- ungdom.
Vi avvaktar Malins svar efter att hon kollat med lärarna vad tjejer kan tänkas vilja
göra/ha för fritidssysselsättning.
Gunnar C undrar vad som händer med skateboardbanan. Ingvar har inget svar på
detta ännu. Han kontaktar Alexander Svensson. Ordförande i Fritidsnämnden.

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Malin meddelar att hon tänker göra 3 utskick innan sommaruppehåll

7.e

Kultur.
-

8

Projekt:
Pågående

8.a
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Vårdboende
Inget nytt
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8.b

Idrottshall
Ingvar meddelar att Jan Holm, ordförande Arholma torg är trötta på kommunen.
Han har skickat in skrivelse till kommunen och fick svar. Då han ej var nöjd med
detta skickade han vidare till Länsstyrelsen.
Parkeringsplatser på skolan bör vara Klara när idrottshallen är klar.

8.c

Strandprojektet
Det ska vara klart fredag 14 maj.

8.e

Övrigt
Allaktivitetshus
Det diskuterades hur vi går vidare. Vi återkommer i ärendet.
Årsmöte
Vi vet mer efter den 17 maj

Nästa möte
Måndagen den 14 juni 2021
9.

Mötets avslutande
Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade mötet

Rydebäck 2021-05-10
Vid protokollet
Lisbeth Szantai
Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Gunnar Carlsson

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