
  
 
  Styrelseprotokoll  
 för Hjärups byalag  
  

 2005-10-04 
 
 
Plats: Hjärups skola 

 
Närvarande: Ingegerd Höglund, Helene Lundborg, Margareta Thomasson Stern, 

Olle Möller, Tor Fossum, Ingemar Persson, Bengt Lindskog, 
Christina Rothman, Rolf Olsson, Lotte Gjörup 
 

Förhindrade: Johan Wredin, Kristina Börebäck, Kerstin Ringdahl 
 

 
§ 1 Mötet öppnande och val av mötesordförande 

 
Ingegerd Höglund väljs till mötesordförande och hälsar välkomna. 
 

§ 2 Val av justeringsman  
Olle Möller valdes. 
 

§ 3 Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Lotte Gjörup. 
 

§ 4 Godkännande av dagordning 
 
Styrelsen godkänner dagordningen. 
 

§ 5 Styrelseprotokoll 2005-08-23, bilaga 1 
 
Protokollet godkännes. 
 

§ 6 Rapport från kassören 
 
Ej närvarande. 
 

§ 7    Medlemsrekrytering, andra medlemsfrågor 
 
Det är fortfarande många medlemmar (ca 117), som inte har förnyat sitt 
medlemskap för 2005. Beslöts att påminna om förnyelse i samband med det 
extranummer av Byabladet som skall skickas ut snarast. Heléne Lundborg 
reviderar ”vi saknar dig” skrivelsen för detta ändamål. 
 

§ 8      Remissförslag ang. fördjupad översiktsplan 
 
Förslaget godkändes i sin slutliga form. Beslöts att viceordf. Ingegerd Höglund 
undertecknar för Byalaget. Dock reserverade Olle Möller sig mot del av 
skrivningen som berör idrottsplatsen (bifogas).  
 



Styrelsen vill här uttrycka sin uppskattning till framtidsgruppen för ett 
utomordentligt fint arbete med remissförslaget och för en mycket bra presentation 
av denna. 
 
Extra  årsmöte 29/9 
Styrelsen konstaterar att endast ett fåtal medlemmar (ca 30 personer) hade mött 
upp. Protokollet är justerat och kommer ut på hemsidan snarast.  
 
Hjärups Byalags enkät om den fördjupade översiktsplan 
Beslöts att enkätresultat skall redovisas på hemsidan snarast möjligt. 
 

§ 9        Stadgeändringar för Hjärups Byalag 
 
Bordläggs till nästa styrelsemöte. 
 

§ 10       Yttranden och skrivelser från Byalaget 
 
2005-09-05 Till Kultur och Fritid, ang. bidrag till höstens arrangemang.  
 

§ 11       Yttranden och skrivelser till Byalaget 
 
2005-08-30  Till Färs Frosta Sparbank, ang. uttagsautomat samt bidrag till 

Byalagets aktiviteter. Diskuteras på nästa styrelsemöte. 
2005-09-01 Från Banverket, remiss inför tillåtlighetsprövningen den 28 

november. Byalaget är inte remissinstans. Järnvägsgruppen kommer 
att göra en skrivelse till kommunen med förhoppning att på så sätt 
påverka remissvaret från Staffanstorps kommun. Ingegerd Höglund 
rapporterar på nästa styrelsemöte. 

2005-09-07 Från Kultur och Fritid, delegationsbeslut ”Bidrag till arrangemang”. 
 

§ 12      Rapport om Byalagets aktuella möten och andra aktiviteter 
 
Föreningsmöte 
Äger rum den 17 oktober. Margareta Thomasson Stern och Heléne Lundborg 
deltar för Byalaget. En viktig punkt är planering av Julmarknaden. 
  

§ 13 Rapport om aktuella Kommunärenden 
 
Inget att rapportera. Beslöts att Stina Rothman framöver bevakar kommunärenden 
och rapporterar till styrelsen. 
 

§ 14    Aktuellt från Intresserådens verksamhet 
 
Rapportering från intresseråden på nästa styrelsemöte, där en ny rådsansvarig skall 
utses.  

 
§ 15 Aktuella frågor i arbetsgrupperna 

 
Rapportering från arbetsgrupperna på nästa styrelsemöte 
 
Framtidsgruppen 
Järnvägsgruppen 
Skol- och fritidsgruppen 
 Arrangemangsgruppen / Fritids & Kulturrådet 
 
 



 
§ 16 Aktuella informationsfrågor 

 
Beslöts att Olle Möller framöver är pressansvarig. 
 
Byabladet 
Beslöts att trycka ett Byablad med sammandrag av remissvaret och en påminnelse 
om förnyelse av medlemskap. Stina Rothman och Heléne Lundborg ansvarar för 
detta extranummer. Tor Fossum är fortsatt redaktör och ansvarig utgivare.  
 
Hemsidan 
Inget att rapportera.  
Hemsidan uppdateras i samarbete mellan Johan Wredin, Lotte Gjörup och Niclas 
Fogwall. 
 

§ 17      Övriga frågor 
 
Styrelsen beslöt att Byalagets officiella adress tills vidare är: 
 
Hjärups Byalag 
c/o Ingegerd Höglund 
Malenas väg 17 
245 63 Hjärup 
 
Officiell undertecknare av skrivelser från Byalaget är den i styrelsen som författat 
skrivelsen efter övriga styrelsemedlemmars godkännande av skrivningen. 
 

§ 18     
 

Nästa styrelsemöten 
 
Onsdag den 9 november kl. 18.30 på skolan.  
Olle Möller och Lotte Gjörup skickar dagordning ca. en vecka före.  
 

§ 19     
 

Ordföranden avslutar mötet 
 
Ordföranden avslutade härmed mötet, och tackade för visat intresse. 
 

 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 

  

Ingegerd Höglund  Olle Möller 
 
 
 

  

Vid protokollet:   
 
 
 

  

Lotte Gjörup   
 

 


