RAVLUNDA ALLEHANDA
www.ravlunda.com

FEBRUARI 2022

Ravlunda sockens byalag är en partipolitisk, religiöst och fackligt obunden sammanslutning, som har som målsättning att
företräda Ravlunda sockens befolkning och deras intressen.

Ravlunda sockens byalag inbjuder till Årsmöte
Lördagen den 19:de Mars kl 15.00
Plats: Skolan i Ravlunda
Anmäl Ditt deltagande senast den 17/3!
Se nästa sida för mer information.

Vi bjuder på och kaffe och kaka.

Varmt välkommen!

Konstutställning
Konstnären Carina Niber visar sina alster i Skolan i påsk: 15-23 April
Simrishamns kommun informerar:
Förslag till tillägg till Simrishamns kommuns översiktsplan,
i form av ett Arkitektur- och kulturmiljöprogram,
är föremål för granskning mellan den 1 februari – 22 april 2022.
Alla handlingar, samt programmet i sin helhet, finns på www.simrishamn.se/akp
- Alla som vill kan granska förslagen, samt lämna kommentarer och synpunkter!

Byalaget behöver en logotyp!

TÄVLING!

Vi utlyser nu en tävling som går ut på att designa vår logga.
Idealet visar något som lätt förknippas med Ravlunda, och som är tydlig
även i liten skala. Alla kan vara med – endast fantasin sätter gränsen.
Alla förslag som uppfyller tekniska krav (dvs printbarhet) presenteras på
årsmötet och vinnaren utses där genom röstning. Vinnaren överlåter
copyrighten till Byalaget och får förutom äran ett hederspris.
E-maila eller lämna ditt förslag senast 15/3 till
Lotta Sörtoft (Verkaåv. 85) email: lotta.sortoft@skepparp.se

Städning av parken och Vårfest Torsdagen den 26/5!
Det blir inget bål på Kristi Himmelsfärds dag eftersom den ligger sent i år.
Istället gör vi en fixar- & städdag i parken, för att avsluta dagen med en
vårfest i Skolan! Vi samlas kl 15:00 i parken. Medtag spade och kratta!
Mer information kommer i nästa RA.

Hänt sedan sist...
Eftersom pandemin under lång tid ställt till det även för föreningsverksamhet hölls årsmötet
den 24/10 2021. Nu hoppas vi komma i fas och återgå till det normala. Vi har sedan årsmötet
hunnit med Österlen lyser den 6/11, Skolrådet har haft möte, och Skolan har hyrts ut till olika
kurser och verksamheter. Vi har även besvarat remissen från Simrishamns kommun (se ovan)
Styrelsen har fokuserat på uppdatering av stadgarna, den första sedan Byalaget bildades.
Det förslag till Stadgerevidering som vi arbetat fram skall presenteras och godkännas på
årsmötet och ytterligare ett medlemsmöte för att kunna tas i bruk. Förslaget finns på Anslagstavlan vid Skolans entré. Den som vill ha en kopia kan få via e-mail eller i pappersformat.
Kontakta då Lotta via e-mail lotta.sortoft@skepparp.se eller via telefon 0763 243450

Visste du att Ravlunda byalag har en grupp på Facebook?
Den kan användas av alla som ett komplement för information om vad som händer i byn.
Sök på ”Ravlunda” eller gå direkt till www.facebook.com/groups/278274703370962

Verksamhetsplan 2022:
Få igång aktivitetsgrupper, Årsmöte, Städdag/ar, Vårfest, Midsommar, Allhelgona,
Ravlunda bilder, Fototävling, Byavandring, Cykelled, bussar bevakas fortsättningsvis. Skolan.
Bokning av skolan sker fram till årsmötet genom Berit Andersson, och därefter genom
Karin Sundén, tel 0767-607151 eller e-mail ksunden@gmail.com
Vi behöver alltid nya medlemmar i byalaget. Anmäl ditt intresse till valberedningen:
Åke Hansson tel 0708-11 43 50 eller Eva Andersson tel 0414-741 21

ÅRSMÖTET den 19 Mars 2022
Plats: Skolan

Tid kl. 15.00

OBS! Anmäl ditt deltagande till någon i styrelsen senast den 17 Mars!
Dagordning för årsmöte 19 Mars 2022
§ 1 Val av ordförande att leda årsmötet
§ 2a Val av 2 (två) justeringsmän, tillika rösträknare
§ 2b Val av sekreterare
§ 3 Godkännande av kallelsen till årsmötet
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 5 Revisorernas berättelse
§ 6 Fastställande av balansräkning
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 8 Val av ordförande för tiden till nästa årsmöte
§ 9 Val av styrelseledamöter och suppleanter
§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleanter
§ 11 Val av valberedning
§ 12 Antagande av nytt stadgeförslag
§ 13 Arbetsgrupper väljes vid behov vid styrelse eller årsmöte T.ex historie-, park-, fest o
aktivitets-, väg o trafik grupp. Ytterligare förslag mottages
§ 14 Beslut om medlemsavgiftens storlek
§ 15 e-mailutskick och GDPR
§ 16 Tävling om logga till Ravlunda byalag.
§ 17 Övriga frågor
Mötet avslutas
Ravlunda byalag, Styrelsen 2021-2022

Årsavgift

Är du redan medlem i byalaget?
Ordförande och kassör:
Berit Andersson tel 070 6753143
berit.t.andersson@telia.com
Ledamöter:
Karin Sundén tel 0767 607151
ksunden@gmail.com
Eva Helander tel 0709 185418
helandereva4@gmail.com
Inga Zetterqvist tel 076 246 30 10
inga.zetterqvist@hotmail.com
Lotta Sörtoft tel 0763 243450
lotta.sortoft@skepparp.se

Bankgiro 5490-4677.
Glöm inte skriva namn!
Avgiften för 2022 är 50 kr för enskild medlem
och 100 kr för familj
GDPR:
Från 2023 kommer vi att istället för att åka
runt och dela ut, försöka leverera Ravlunda
Allehanda och annan information digitalt i den
mån det fungerar för respektive medlem.
Vi kommer därför att uppföra ett register med
medlemmarnas namn och e-mail adresser alt.
postadress för den som hellre vill ha RA och ev.
övrig information i pappersformat.
Mer information om detta i nästa RA.

