Hjärups Byalagsmöte 2001-10-02

1.

Val av mötesordförande.
Marie-Louise Spanier.

2.

Val av sekreterare samt två justerare.
Heléne Lundborg
sek.
Pillemai Laas
jus.
Jan Manshed
jus.

3a.

Föredragning av stadgarna
Frågan kom upp om vem som ska kunna bli medlem i byalaget, måste man vara
boende i Hjärup? Detta framgick inte av stadgarna.
Mötet bestämde att det inte skulle göras någon stadgeändring eftersom det är svårt
att dra en geografisk gräns, även andra ”byar” t.ex. Uppåkra och Flackarp har ju
intressen i Hjärup.
Angående § 3 så kom frågan upp om vem som blir medlemmar och om
medlemslängden kommer att finnas tillgänglig för alla.
När medlemsavgift har erhållits kan alla i hushållet från 15 år och uppåt, registrera
sig som medlemmar.
Medlemslängden kommer att finnas tillgänglig för alla.
Angående § 10 ska det skrivas in i stadgarna att även styrelsen ska kunna kalla till
extra årsmöte.

b.
4.

Mötet bestämde sig för att godta stadgarna
Hjärups Byalag förklaras bildat.

Björn Magnusson yrkar på att om man aktivt arbetar som politiker så ska man ej
kunna sitta i byalagets styrelse. Därför ska Bo Polsten, enligt hans mening, ej kunna
kandidera till interimstyrelsen.
Diskussion uppstår och efter röstning med handuppräckning bestäms det att aktiva
politiker ej ska få ingå i styrelsen. Detta ska skrivas till stadgarna.
Följaktligen stryks Bo Polsten från kandidatlistan.

Val av Interimstyrelse.
5.

Val av ordförande.
Marie-Louise Spanier

6.

Val av övriga ledamöter och suppleanter.
Kjell Nilsson
Ingegerd Höglund
Claes G. Elofsson
Åsa Fridh
Tor Fossum
Christina Rothman
Heléne Lundborg
Rolf Lind
Ola Pantzar
Pillemai Laas
Margareta Stern
Eva Olsson

7.

Val av revisorer.
Christin Ulfskans
Pierre Sjöström
Jan Manshed

8.

supp.
supp.
supp.

supp.

Val av valberedning.
Lars Kristensson
Anna Blixt Nerme
Jan Norrman

9.

Fastställande av medlemsavgift.
Medlemsavgiften fastställdes till 150 kronor per hushåll för 2001 och 2002.

10.

Övrigt.
Marie-Louise läser upp ett mail från ”Safty Living”.

10. Mötet avslutas.

Heléne Lundborg

