
Styrelsemöte 15 juni 2021

Närvarande: Cathrine, Cecilia, PA, Louise & Ulla
Frånvarande: Filip

§1 Midsommar tidtabell och närvaro:
Ulla, Cecilia, PA & Filip ansvarar för att midsommarstången kommer upp. 
Cecilia ordnar korv, bröd, senap, ketchup, kol, tändvätska & bubbelvatten. PA ordnar stången, 
sekatör och kontaktar Alf för björkris. Catti & Louise är i väg på semester.
Kommunen renoverar Idavallen och bygget är försenat. Vi hoppas att det går att genomföra 
traditionella klädseln av midsommarstången och Cecilia meddelar senast onsdagen den 23 juni till ev. 
anmälda om vi måste ställa in.

§2 Havsbladsbladet är nu tryckt och klart.  Originalet finns hos Lisa på Tryckaren till nästa gång det 
behöver göras om.  Vi tryckte upp 450 ex i färg.
Styrelsen delar upp distributionen via turistkartan. Blir där över några ex så hör vi av oss i vår 
gruppchatt.
Vi delar ut senast fredag 18 juni 18.00.

§3 Badrockarna är nu klara och 10 st är redan sålda. Cecilia lägger ut på hemsidan och Louise på FB.

§4 Flytt av brevlåda – PostNord har för avsikt att flytta brevlådan på Hemvägen.

§5 Ängelholmsförslag är inlämnat till kommunen om farthinder på Havsbadsvägen. 78 personer har 
röstat på förslaget i dag. 50 krävs för att kommunen ska lyfta frågan. Rösta senast 23 juni.

§6 Badbrygga vid Råbocka?  Skall vi driva denna fråga, kräver ritning. Frågan tas upp på Årsmötet.

§7 Kommande idéer om aktiviteter:
Förslag: champangeprovning hos Ralf Wine To Dine i höst. Vi återkommer med förslag på datum i 
höst. Finns intresse av Bakluckeloppis? 

§8 Ponton- flytbrygga. Går det att genomföra? Får man för kommunen?
Råbocka Camping intresserade?
Var kan den försvaras? Vem skulle kunna sköta den?

§9 Midroc har fått avslag på sitt nuvarande förslag på bygget vid Klitterbyn.

§10 Catti ordnar med powerpoint för presentation som PA håller i.
Ulla kollar med Hamnkrogen. PA kollar med Daniel och Jim Brithén.
Förslag på program för Årsmöte:
* Grannsamverkan
* Daniel Koch om Rögle historia, nutid och framtid
* Höstens aktiviteter: Vinprovning, Vinterbad med medhavt kaffe?
* Ny brygga vid Råbocka? Ska vi driva den frågan? Går det att genomföra?

§11 Vi ses på Årsmötet den 29 aug 17.00. 
Nästa möte är hos Ulla i september.
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