St
Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2005-11-09
Plats:

Hjärups skola

Närvarande: Helene Lundborg, Margareta Thomasson Stern, Ingegerd Höglund, Olle
Möller, Tor Fossum (från § 12), Kerstin Ringdahl, Rolf Olsson, Christina
Rothman, Johan Wredin
Förhindrade: Lotte Gjörup, Kristina Börebäck, Ingemar Persson, Bengt Lindskog
Inledning
Mötet inleds med att Staffanstorps Teaterförening presenterar sin verksamhet för oss.

.

§1

Mötet öppnas
Olle Möller valdes till mötesordförande och hälsar välkomna
Olle Möller valdes till interimistisk ordförande för Hjärups Byalag fram till årsmötet.

§2

Val av justeringsman
Ingegerd Höglund valdes till ständig justerare.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen

§5

Styrelseprotokoll 2005-10-05, bilaga 1
Protokollet godkännes

§6

Rapport från kassören, bilaga 2
Kommande utgifter skickas till Johan Wredin med kopia till Olle Möller.

§7

Medlemsrekrytering, medlemsregistrering
Medlemsantalet för Hjärups byalag är nu 325 hushåll. I nästa Byablad kommer det att
finnas en uppmaning till alla hushåll som ej är medlemmar att betala in medlemsavgift.

§8

Stadgeändringar för Hjärups Byalag, bilaga 3
Olle Möller och Rolf Olsson presenterade förslag till stadgeändringar
Dessa godkändes efter vissa ändringar av styrelsen.

§ 9 Yttranden och skrivelser från byalaget, bilaga 4
Till kommunen Angående Södra stambanan Håstad- Arlöv Remiss inför
tillåtlighetsprövningen.
Skrivelsen godkändes med ett tillägg angående vibrationsmätningar
Ingegerd Höglund skickar den till kommunen.

§ 10 Yttranden och skrivelser till Byalaget, bilaga 5
Svar från Kultur & Fritid Angående bidrag till arrangemang
Kultur & Fritidsnämnden betalar i även i fortsättningen 50% av kostnaden för
kulturarrangemang.
Stina Rothman delar ut rapport om Trafikplanering för Hjärup, bilaga 10
§ 11 Rapport om Byalagets aktuella möten och andra aktiviteter.
Rapport från föreningsmötet den 17 oktober 2005, bilaga 6
Förslag till julmarknaden lämnas till Margareta Thomasson Stern eller Heléne
Lundborg.
Teckningslista för medverka vid julmarknaden har lämnats av Bo Olsson. Alla i
styrelsen uppmanas att skriva upp sig på ett pass.
Hjärups nattvandrare har bjudit in Byalaget till att följa med på en nattvandring.
Margareta Thomasson Stern och Stina Rothman följer med den 18 november. Stina
skriver därefter en artikel till Byabladet.
Johan Wredin kontaktar Niclas Fogwall angående mail till Webbmastern från hemsidan,
fungerar det som det ska?
§ 12 Rapport om aktuella Kommunärenden
-2005-11-14 Margareta Thomasson Stern är inbjuden till ännu ett möte med "Rådet" i
Staffanstorp. Kommunen vill få en helhetsbild av situationen i kommunen när det gäller
trygghet och säkerhet. Olika instanser inbjuds för att samarbeta för detta ändamål.
-2005-11-14 Kultur & Fritidsnämnden bjuder in till Informations och diskussionskväll.
Kerstin Ringdahl och Bo Olsson deltar.
-2005-11-22 Olle Möller är inbjuden av Staffanstorps näringslivsenhet till ett möte
angående kommunens kraftiga befolkningsökning och vad det innebär för näringslivet.
§ 13 Aktuellt från Intresserådens verksamhet
Protokoll 051018 Gatu- o trafikrådet, bilaga 7
Val av ny rådsansvarig
Rolf Ohlsson valdes till ny rådsansvarig efter Olle Möller. Rolf och Olle diskuterar fram
förslag på framtida utvecklingsmöjligheter för råden.
Mötet bestämde att Kulturrådet kommer att få en budget att röra sig med för framtida
arrangemang.
§ 14 Aktuella frågor i arbetsgrupperna
Skol- och fritidsgruppen, Lekplatsförslaget bordlades i avvaktan på förslagsunderlag
från Kristina Börebäck
Framtidsgruppen, Angående Byalagets yttrande till översiktsplanen behövs ett
förtydligande. Tor Fossum skriver detta och skickar till kommunen.
Skolgruppen, Stina Rothman informerar att man håller på att rekrytera rektor till ”Nya
skolan”.
Några namnförslag till ”Nya skolan” har ej kommit in.
Stina Rothman får i uppdrag att ta fram idéer till arrangemang vid invigningen av
skolan. Förslag skickas till henne direkt.
Järnvägsgruppen, se förslag till skrivelse § 9 Gruppen avvaktar nu nästa steg i
planeringsprocessen angående utbyggnaden av järnvägen genom Hjärup.
§ 15 Aktuella informationsfrågor
- Margareta vill ha en diskussion om vad som ska arkiveras inom ramen för Byalaget
Margareta skriver förslag till PM på vad som ska arkiveras till nästa möte.
- Byabladet, hemsidan
Stina Rothman och Heléne Lundborg skickar material till Mikael Hellman för bearbetning
och layout till nästa Byablad.
§ 16 Övriga frågor
Inga anmälda

§ 17 Nästa styrelsemöte
Den 12 december kl. 18:30-20:30 på Scoutgården.
§ 18 Ordföranden avslutar mötet

Ordförande:

Justeras:

Olle Möller

Ingegerd Höglund

Vid protokollet:

Heléne Lundborg

