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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      

God fortsättning på det nya året!
Detta nummer av RA är det sista som nästan helt delas ut i tryckt form. Nästa nummer kommer i April 
och skickas i digital form till alla medlemmar som angett sin emailadress, medan de som angett sin 
postadress kommer att få papperskopia. RA finns även på hemsidan, på anslagstavlorna vid skolan, i 
byn, Skepparp & sommarbyn. Stort, varmt tack till Berit, Gunnar, & Gösta som sett till att RA delats ut!

Bild från NicePng.com

Vi ordnar trivselkväll i Skolan med en

Sopp- och berättarafton
Fredagen den 17:de Februari kl 18:00.

Vi serverar soppa med tilltugg och kaffe. Hildegard och Lotta Sörtoft ska därefter
berätta om livet på Bostället och i Ravlunda från 1930- till 1970-talet. 

Pris 75:-/person
Anmäl dig senast den 12 Februari till någon i styrelsen eller via hemsidan.

Varmt välkommen!

Ravlunda sockens byalag kallar till Årsmöte 
Söndagen den 19:de Mars kl 15:00. Plats: Skolan
Stadgeenliga ärenden. Vi bjuder på kaffe/te och kaka!

Anmäl ditt deltagande till någon i styrelsen eller via hemsidan
senast Torsdagen den 16:de Mars så vi kan ordna fika till alla.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 17:de Februari för att kunna 
beredas till årsmötet.

Eventuella avsägelser ska vara valberedningen tillhanda senast 17:de Februari. 
Det kommer i nuläget att behövas ett nytt namn för förtoendepost så förslag välkomnas varmt!  
Kontakta valberedningen: 
Eva Andersson (tel. 0730 571043) eller Gunnar Persson (tel. 0709 392667).

Dagordningen finns på nästa sida. Varmt välkommen!

 

 Vi påminner om vår FOTO-TÄVLING!
  Vi inbjuder alla byalagets medlemmar att delta i en foto-tävling, där bidragen kommer
  att presenteras på en utställning i Påsk! För utställningen måste fotografen ta fram fotot
  i tryckt version. Motivet ska ha anknytning till/vara fotograferat i Ravlunda socken, men
  därutöver är det endast fantasin som sätter gränsen. Kom ihåg att om det finns personer
   på bilden måste fotografen ha dennes eller deras tillstånd att publicera fotot! 

Bild Clipartpanda.com  Varje deltagare kan bidra med max tre foton. 
Alla bidrag skall skickas digitalt till:

 Karin Sundén via email: ksunden@gmail.com senast 1/3 2023

Skolan är som alltid en viktig samlingsplats för socknen och bokas som vanligt genom vår kassör 
Karin Sundén, telefon 0767 607151. 
Avgifterna för att hyra skolan har justerats något för 2023, bland annat på grund av de höga 
elkostnaderna. Bokningsreglerna är uppdaterade. Mer information finns på hemsidan.

Visste du att vävstugan är en av de äldsta återkommande aktiviteterna i Skolan sedan byalagets 
bildande? Vävningen drivs som studiecirkel och det finns plats för någon mer! Återvinning av textil är 
populärt och helt i tiden, men man kan också väva nytt. Kontakta Valborg Johnsson telefon 0703 
368837 för mer information!



Hänt sedan sist...

Lördagen den 5/11 tände vi 300 marschaller längs vägen från kyrkan längs Byavägen till Bränneriet. 
Det var många som kom och hjälpte till; både stora och små. Byn var så vacker med alla varma ljus. 
Detta var ett av evenemangen i ”Österlen lyser”.

Lördagen den 26/11 anordnade vi Adventsfika i Skolan. Det serverades fika med lussebullar och 
pepparkakor i olika former, samt glögg. Evenemanget var uppskattat av både stora och små.

Har du önskemål eller förslag om/på annat vi kan anordna så är du varmt välkommen att framföra 
detta till någon i styrelsen! Det går även bra att skicka meddelande via hemsidan.

Stadgeenlig dagordning för årsmötet.

1.   Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.
2.   Val av sekreterare för årsmötet
3.   Val av 2 (två) Justeringsmän, tillika rösträknare. 
4.   Godkänna kallelse till årsmötet.
5.   Styrelsens verksamhetsberättelse.
6.   Ekonomisk redogörelse
7.   Revisorernas berättelse.
8.   Fastställa balansräkningen.
9.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av ordförande för tiden till nästa årsmöte.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Val av valberedning
14. Arbetsgrupper väljes vid behov, antingen vid årsmötet eller vid styrelsemöte.
15. Bestämma årsavgiftens storlek.
16. Övriga frågor. 

Byalagets stadgar finns på hemsidan, på anslagstavlan vid skolan och kan kostnadsfritt beställas av 
Lotta Sörtoft telefon 0763 243450

Ravlunda byalag,   Styrelsen 2022-2023 Årsavgift

Ordförande: Inga Zetterqvist 
 inga.zetterqvist@hotmail.com

Vice ordförande: 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 2023 är oförändrad 
fram till årsmötet, dvs 50 kr för 
enskild medlem och 100 kr för 
familj. Efter årsmötet kan avgiften  
komma att justeras. 

Bankgiro 5490-4677.

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

GDPR:
Från 2023 kommer vi att leverera 
Ravlunda Allehanda och annan 
information digitalt i den mån det 
fungerar för respektive medlem.

Vi har därför ett register med 
medlemmarnas namn och e-postadress, 
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/
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