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Ravlunda sockens byalag är en partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden sammanslutning, som har som målsättning att 

företräda Ravlunda sockens befolkning och deras intressen.                                               Organisationsnummer  838800-7562 

Midsommarafton den 24 Juni

Äntligen kan vi åter fira midsommar i Ravlunda på traditionsenligt vis!

Vi samlas kl 13 i Järnvägsparken för att klä midsommarstången 
- ta med blommor och bladverk, gärna också snöre.

Kl 14 bjuder våra fantastiska spelmän Gunnar och Lasse upp till dans 
och sång runt stången. Medtag eget kaffe/fika och midsommartårta.

Varmt VÄLKOMNA!

Byalagets logga
Tävlingen pågår till den 30 Juni så det finns fortfarande tid att skicka in förslag!

Har du en idé men behöver hjälp att slutföra så skicka in ändå! Loggan måste innehålla texten
Ravlunda sockens byalag och fungera i tryck både i c:a 25 cm höjd som i 2,5 cm höjd. 

Skicka ditt förslag till lotta.sortoft@skepparp.se.
Styrelsen väljer ut de tekniskt bästa förslagen som medlemmarna får rösta på vid medlemsmötet 31/7

Byavandring i Ravlunda den 7 Juli! 
Albo Härads Hembygdsförening anordnar en byavandring i Ravlunda under ledning av Gunnar Persson.
Samling kl 18:30 vid kyrkan. Vandringen beräknas ta c:a två timmar. Ingen föranmälan behövs och 
evenemanget är gratis. Kontaktperson: Gunnar Persson, telefon 0709-392667 

Byalaget kallar till ett Extra medlemsmöte den 31 Juli kl 16:00
Plats: Skolan. Se nästa sida!

Spoiler... Vi kommer i höst att arrangera en FOTO-TÄVLING, så ha den i åtanke när ni är ute i det 
förhoppningsvis fina sommarvädret. Motivet ska ha anknytning till/vara fotograferat i Ravlunda socken,
men därutöver är det endast fantasin som sätter gränsen. Mer om detta i nästa RA.

Hänt sedan sist...
Den 22/5 deltog vi i Hanöbuktsveckan med strandstädning från Juleboda till Klammersbäck. Totalt 
plockade vi hela 30 kg skräp! Varmt tack till er som ställde upp!

Den 26/5 var det städning av Järnvägsparken och runt Skolan. Varmt tack till er som ställde upp, och 
extra tack till Kerstin och Åke som körde bort skräpet till Måsalycke!
I samband med städningen kom en grensax bort; har du sett den kontakta styrelsen!

På kvällen den 26/5 var det vårfest som lockade drygt 40 personer. Det var mycket god mat från 
Ravlunda Bränneri B&B och fantastiskt gott bröd från Ravlunda Hantverksbageri. Stort tack till er alla 
som bidrog till en lyckad fest!

Medlemsavgifter... Vi har ett antal som betalt medlemsavgift men som glömt att ange vem som 
betalt! Vi saknar också flera kontaktuppgifter till medlemmar (e-postadress för framtida digital RA & 
info, eller postadress för den som vill ha RA & information i pappersformat). Kontakta vår kassör Karin 
snarast om du är en av dessa!

Vi har fått flera intresseanmälningar till våra olika intressegrupper, men välkomnar fler ffa till Trafik- 
samt Fest- & aktivitetsgruppen. Man lägger den tid man kan eller kanske bara bidrar med idéer!
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Kallelse till extra medlemsmöte den 31 Juli kl 16:00
Plats: Skolan. 
Dagordning
§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande för mötet
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet
§5 Fastställande av röstlängd
§6 Godkännande av dagordning
§7 Mötets behöriga utlysning
§8 Styrelsens stadgerevideringsförslag. Detta är det stadgeenliga möte nummer två av två om 
styrelsens förslag till stadgerevidering. Om mötet antar förslaget med minst två tredjedelars majoritet,
träder förslaget i kraft.
§9 Information om GDPR
§10 Byalagets logga 
§11 Mötet avslutas

Vi bjuder på kaffe och kaka. Anmäl gärna ditt deltagande senast den 28/7 till styrelsen så vi vet hur 
mycket fika som behövs. Varmt välkommen!

Stadgerevidering: Den stora förändringen i stadgarna som förslaget innebär är att medlemskap i 
byalaget öppnas upp för personer som inte är fast boende i socknen. Därmed kan t.ex. alla trogna 
sommarboende bli medlemmar. 
Förslaget finns att läsa och/eller ladda ner på hemsidan, på anslagstavlan vid skolan och delades ut till 
alla på årsmötet. Den som vill ha ett ex i pappersformat kan kostnadsfritt beställa från Lotta Sörtoft.

Lagen om GDPR är till för att skydda individens integritet. Man får t.ex. inte föra register över 
medlemmar eller publicera foton och filmer av levande personer. Det finns dock i lagen ett antal 
undantag, där man dels måste visa nyttan med t.ex. medlemsregister och dels måste man informera 
om att man sparar uppgifter (t.ex. namn och adress). Det vanligaste sättet för föreningar är att man 
publicerar sin policy så att var och en är medveten om detta innan man blir medlem och därmed 
accepterar policyn med inbetalning av medlemsavgift. 

För fotografering och filmande gäller att vi ska informera vid varje tillfälle om att fotografering ska ske,
så att den som inte vill bli fotograferad/filmad kan meddela detta. Man har också alltid rätt att begära 
ut information om de uppgifter om individen som finns sparat i föreningen.

Ravlunda byalag,   Styrelsen 2022-2023 Årsavgift

Ordförande: Inga Zetterqvist 
 inga.zetterqvist@hotmail.com

Vice orförande: Erica Ängmo  
 angmoerica@gmail.com

Kassör, bokningar skolan: Karin Sundén
 ksunden@gmail.com

Sekreterare: Eva Helander 
 helandereva4@gmail.com

Ledamot: Lotta Sörtoft 
 lotta.sortoft@skepparp.se

Suppleanter:
  Elisabeth Arvidsson
   elisabetharvidsson59ea@gmail.com

                                            

  Allan Björk
   allan.bjorck@gmail.com

  Kerstin Hansson                   

Tel 0762 463010 

tel 0730 340106 

tel 0767 607151

tel 0709 185418 

tel 0763 243450

tel 0730 657107

tel 0414-741 51

Avgiften för 2022 är 50 kr för enskild
medlem och 100 kr för familj

Bankgiro 5490-4677.

Glöm inte skriva namn och e-post 
eller namn och postadress!
Den som inte använder internetbank
kan få inbetalningskort från kassören

GDPR:
Från 2023 kommer vi att istället för att 
åka runt och dela ut till varje medlem, 
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 
adress, alternativt postadress för den 
som hellre vill ha RA och eventuell övrig 
information i pappersformat. 

Visste du att Ravlunda sockens byalag har en grupp på Facebook? 
Den kan användas av alla som ett komplement för information om vad som händer här.

Sök på ”Ravlunda” eller gå direkt till www.facebook.com/groups/ravlunda/

http://www.facebook.com/groups/ravlunda/

	RAVLUNDA ALLEHANDA

