St
Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2005-06-13
Plats:

Scoutgården

Närvarande:

Helene Lundborg, Margareta Thomasson Stern, Ingegerd Höglund, Kristina Börebäck, Olle
Möller, Tor Fossum, Ingemar Persson, Kerstin Ringdahl, Bengt Lindskog, Rolf Olsson,
Christina Rothman
Lotte Gjörup, Johan Wredin

Förhindrade:
§1

Mötet öppnas
Ingegerd Höglund väljs till mötesordförande och hälsar välkomna

§2

Val av justeringsman
Kristina Börebäck valdes.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen

§5

Styrelseprotokoll 2005-05-09, bilaga 1
Protokollet godkännes

§6

Rapport från kassören
Ej närvarande

§7

Medlemsrekrytering, medlemsregistrering
Medlemsantalet för Hjärups byalag är nu 420 hushåll.

§8

Stadgeändringar för Hjärups Byalag
Olle Möller och Rolf Olsson presenterade förslag till stadgeändringar
Styrelsen uppmanas att titta över dessa och komma med kommentarer via mail till Olle
eller Rolf.

§9

Extra årsmöte 29/9
På årsmötet kommer skrivelse till kommunen ang. översiktsplanen att diskuteras.

§ 10

Yttranden och skrivelser från byalaget
-Gatu och kommunikations rådet, skrivelse ang. trädgårdsavfall. Ingegerd Höglund skriver under och
vidarebefordrar till kommunen

§ 11

Yttranden och skrivelser till byalaget
- 2005-05-31 Handelsbanken ang. lokal bankservice och uttagsautomat i Hjärup
Handelsbanken har i nuläget inga planer på en uttagsautomat i Hjärup.
Svar har ej inkommit från Sparbanken Finn eller Färs & Frosta Sparbank

§ 12

Rapport om Byalagets aktuella möten och andra aktiviteter
- 2005-05-16 Margareta Thomasson Stern rapporterade om möte i Staffanstorp med "Rådet".
Kommunen vill få en helhetsbild av situationen i kommunen när det gäller
trygghet och säkerhet. Olika instanser inbjöds för att samarbeta för detta ändamål.
- 2005-06-01 Margareta Thomasson Stern och Heléne Lundborg rapporterar från möte med
Volontärbyrån

.

Volontärbyrån är en webbplats där frivilligorganisationer kan annonsera ut uppdrag som de behöver hjälp
med. Staffanstorps kommun överväger att köpa in volontärbyråns tjänster till kommunen.
-2005-05-28 Invigning av motionsslingan i Hjärup
-2005-06-02 Invigning av cykelväg Hjärup – Lomma
Midsommarfirande - Margareta Thomasson Stern och Jan Manshed från UIF ordnar det mesta, lekledare
behövs fortfarande. Kultur & fritid bidrar med 2.400 kr.
Föreningsmöten ska diskuteras på nästa styrelsemöte
§ 13 Rapport om aktuella Kommunärenden
Inget att rapportera
§ 14 Aktuellt från Intresserådens verksamhet
Inget att rapportera
§ 15 Aktuella frågor i arbetsgrupperna
- Framtidsgruppen
Aktionsgruppen mot genomfart har skrivit en artikel till byabladet.
05-06-20 kommer kommunen att ha ett informationsmöte i skolan ang. förslag till översiktsplan,
samrådstid är till 05-10-06. På mötet kommer Tor Fossum att gå igenom Byalagets arbetsgång ang.
översiktsplanen.
Arbetsgruppens nästa möte är 05-06-30
Framtidsgruppen kommer att, mellan 05-08-15 och 05-09-15, bjuda in till temakvällar för att diskutera
översiktsplanen
- Järnvägsgruppen
Ingegerd Höglund ska få Banverkets förslag till regeringen. Detta beräknas vara klart före semestrarna.
- Skolgruppen / Fritidsgruppen
Mötet bestämde att slå ihop skolgruppen och fritidsgruppen.
Fritidsgårdens placering diskuterades igen och vi framhåller fortfarande att nuvarande lokaler är bäst för
ändamålet.
Förslag till namn på ”nya skolan” lämnas till Christina Rothman snarast möjligt.
- Arrangemangsgruppen / Fritids&Kulturrådet
Arrangemangsgruppen presenterade förslag till höstens aktiviteter.
Kristina Börebäck föreslår att filmklubben gör ett uppehåll tills ”nya skolan” är klar och vi får lokaler
som är bättre lämpade för ändamålet.
§ 16 Aktuella informationsfrågor
Byabladet - beräknas komma ut v. 25, efter kommunens informationsmöte. Material skickas till Tor
snarast möjligt. Christina Rothman intervjuar fritidsledare Roger Dahlqvist på Hjärup fritidsgård.
Hemsidan – Ändringar kan skickas till Tor Fossum som sedan vidarebefordrar till Niclas Fogvall
§ 17

Övriga frågor
Bengt Lindskog föreslår annan plats för arkivförvaring. Förslag till nästa möte 05-08-23

§ 18 Ordföranden avslutar mötet
Justeras:

Ingegerd Höglund
Vid protokollet:

Heléne Lundborg

Kristina Börebäck

