Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2004-02-10
Plats:

Bykrogen, Centrumgården

Närvarande : Kjell Nilsson, Christina Rothman, Helene Lundborg, Bo Olsson
Margareta Thomasson Stern, Ingegerd Höglund, Kerstin Ringdahl, Bo Nilsson
Kristina Börebäck, Åsa Fridh
Dessutom deltar inledningsvis Olle Möller
Förhindrade: Lotte Gjörup, Annelie Nilsson, Johan Wredin, Tor Fossum
§1

Mötet öppnas
Olle Möller hälsas välkommen

§2

Val av justeringsman
Christina Rothman valdes.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen

§5

Förgående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll från 2004-01-13 godkändes.

§ 6 Rapport från kassören, Årsredovisning 2003. Jämförelse med budget.
Årsredovisningen, samt revisionsberättelsen till årsmötet, kommer att bli klar under
februari månad.
§ 7 Årsmötet, Verksamhetsberättelse 2003, Verksamhetsplan 2004, Budget 2004,
medlemsavgift 2004.
Kjell skriver verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Budgeten skrivs gemensamt
av Bo Nilsson och Kjell. Medlemsavgiften föreslås till 100:- även nästa år.
§8

Medlemsrekrytering, medlemsregistrering, medlemsavgifter.
Ingegerd har reviderat blanketten ”Dags att förnya ditt medlemskap”. Kommer att delas
ut i samband med kallelse till årsmötet.

§ 9 Yttranden och skrivelser från byalaget
- 2004-01-15. Till Banverket med kopia till Länsstyrelsen. Ang. yttre godsbana
Håstad-Åkarp.
- 2004-01-15. Till Kommunen. Ang. yttre godsbana Håstad-Åkarp.
- 2004-01-16. Till NS Kultur och Fritid. Begäran om utbetalning av beviljade bidrag
till Julmarknaden.

- 2004-02-02. Till NS Kultur och Fritid. Ansökan om bidrag till planerade
arrangemang under våren 2004.
Under hand har vi fått reda på bidrag om 25-50 % för planerade arrangemang.
Kerstin skall undersöka möjligheterna att också få bidrag från Skånes
Bildningsförbund.
§ 10 Inkomna yttranden och skrivelser till Byalaget
- 2004-01-30. Från Vägverket. Ang. trafik- och vägfrågor i och omkring Hjärup
(uppföljning av mötet med Byalaget och Kommunen 2003-11-18).
- 2004-01-14. Från Kommunen, Kultur och Fritid. Föreningsmeddelande nr. 1/2004.
§ 11 Rapport om andra aktuella åtgärder, aktiviteter etc.
- Föreningsmöte
Förslag till datum för nytt möte, 1/3 kl.19:00 i scoutgården.
- Pressklipp, som rör Hjärup och Byalaget
Bl.a. angående fritidsgården, biblioteket, Jakri och filmklubben.
- Övrigt
Ingegerd kontaktar Leinerud snarast angående ”Hälsans stig”.
§ 12 Rapport om aktuella kommunärenden
- Gamla skolan. Annonsering om försäljning.
Styrelsen uttrycker sin stora besvikelse över att kommunen inte svarat på Byalagets
skrivelse 2003-11-18 och inte heller kontaktat Byalaget om planerna på försäljning.
Kjell skriver ny skrivelse tillkommunen ang. gamla skolan och G&C väg till Lomma.
Skickas först ut till styrelsen för godkännande.
- Fullmäktige och Kommunstyrelse (Kjell)
Inget nytt
- Nämnderna (Ingegerd)
Inget nytt
- Övrigt
§ 13 Inkomna förslag (förslagslåda, hemsida): Förskoleplatser m.m.
Mail från förälder beträffande brist på förskoleplatser har vidarebefordrats från Tor till
Stina som tar kontakt och redovisar vad Byalaget gör.
§ 14. Intresserådens verksamhet
Olle Möller avser att bilda ett företagarråd, om intresse finns. Första mötet hålls den
15/4 kl. 9:00. Annons kommer att sättas in i Byabladet och på anslagstavlor.
Styrelsen ser mycket positivt på detta initiativ.
G&K; Kjell kommer att, tillsammans med Göran Nordgren, ta upp aktuella ärenden i en
skrivelse till kommunen och vägverket.
§ 15 Informationsmaterial till nyinflyttade
Stina kontaktar Tor och de, tillsammans med Berit Stenlund, går sen vidare med
materialet. Ingegerd gör ett tillägg om Byalaget.
§ 16 Information, byablad, hemsidan, m.m.
Åtgärderna från förgående protokoll beträffande. ev. övertagande av hemsidan har ej
fullgjorts.
§ 17 Översiktsplaneringen ”Hjärups framtid”
Separat möte med Hjärupsgruppen i nya kommunhuset planeras i början av Mars.
§ 18 Den nya skolan
Stina tar kontakt med berörda parter i frågan om nya skolan och aktiverar
arbetsgrupperna (Skolgruppen och Fritidsgruppen) för att följa upp vad som händer i
projektet.

§ 19 Ungdomsverksamheten
Filmklubben i scoutgården har fungerat bra och vi kommer att fortsätta med
arrangemangen i ytterligare sex månader. Kristina föreslår två filmer vid ett tillfälle per
månaden, förslagsvis på en söndag.
§ 20 Järnvägen
Inget nytt. Möte kommer att hållas nästa vecka.
§ 21 Arrangemang
Bo O. trycker upp utskick om arrangemang våren 2004 för utdelning snarast möjligt.
§ 22. Övriga frågor
Till nästa styrelsemöte, den 16/3, kommer tjänstemän och politiker som är ansvariga för
Markteknik att bjudas in.
§ 23. Avslutning
Ordföranden avslutar mötet och tackar för gott arbete.

Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Vid protokollet:

Heléne Lundborg

Christina Rothman

