
 Styrelseprotokoll  
 för Hjärups byalag  
  

 2006-05-15 
 
 
Plats:  Scoutgården 
 
Närvarande: Christina Rothman, Helene Lundborg, Jimmy Hassel, Ingemar Persson, Ingegerd Höglund,  
 Tor Fossum, Rolf Olsson, adjungerande styrelseledamöter; Jens Svefors, Claes Bruce 
  
Förhindrade: Kerstin Ringdahl, Johan Wredin, Bengt Lindskog, Kristina Börebäck,  
 Margareta Thomasson Stern 
 
§ 1       Mötet öppnades 
             Jens Svefors och Claes Bruce valdes till adjungerande styrelseledamöter. 
           
§ 2    Val av mötesordförande 
 Jens Svefors valdes till adjungerande mötesordförande. 
  
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg 
 
§ 4 Val av justeringsman  
 Till justerare valdes Ingemar Persson 
 
§ 5      Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen  
 
§ 6    Frågan om mötet behörigen utlysts 

Styrelsen fann att mötet behörigen utlysts. 
 

§ 7    Föregående styrelseprotokoll - Årsmötesprotokollet 2006-04-24, bilaga - Styrelsemöte 2006-05-01 
 Protokollen är justerade och arkiverade. 
 
§ 8     Konstituering av styrelsen 

Frågan bordlägges till nästa styrelsemöte 2006-06-08. 
 

§ 9    Val av interimsordförande 
Jens Svefors valdes till interimsordförande fram till  årsmötet 2006-06-08. 
 

§ 10   Firmateckning 
 Frågan bordlägges till nästa styrelsemöte 2006-06-08. 
 
§ 11 Beslut om att utlysa extra årsmöte med inval av nya styrelsemedlemmar och ordförande. 
 Datum för extra årsmöte bestämdes till 2006-06-08. Christina Rothman skriver kallelse och bokar lokal. 
 
§ 12 Förslag till nytt Informationsutskott. Beslut. 

Mötet beslutade att Christina Rothman och Jimmy Hassel ansvara för bildandet av ett informationsutskott  
enligt det förslag som Jimmy Hassel tidigare har mailat ut till styrelsen.  
De tar även kontakt med Hjarup.com om eventuellt framtida samarbete. 
Mikael Hellman har allt material till Byabladet som eventuellt blir klart v. 21. Tor Fossum avsade sig 
redaktörskapet för framtida Byablad pga tidsbrist. 
 

§ 13.  Rapport från möte med kommunens politiker och Göran Berggren, 2006-05-08 
 Jimmy Hassel redovisade från mötet. 
 
 
 



 
 
 
 
§ 14.  Rapport från möte med kommunens politiker, 2006-05-10 
 Tor Fossum redovisade från mötet. 
 
§ 15.  Diskussion och beslut om den gemensamma aktivitetsplanen. Pressrelease, paneldebatt,     
 folkomröstning mm 
 Jimmy Hassel fick i uppdrag att maila ut föreningarnas fyra ståndpunkter i ett nyhetsbrev till ca.400 

Hjärupsbor.  
 Jimmy presenterade förslag till aktivitetsplan som godkändes av styrelsen. 
 Paneldebatt bestämdes till 2006-06-20. 
 Tillvägagångssättet vid begäran om folkomröstning diskuterades. Beslut togs om att genomföra en 

namninsamling tillsammans med övriga organisationer, för att kräva en eventuell folkomröstning, om 
kommunen skulle besluta något som strider mot de fyra ståndpunkterna. 

 
§ 16.  Diskussion och beslut om de fyra ståndpunkterna, pressrelease, illustrationer samt beskrivande 

text. 
 Jens Svefors och Jimmy Hassel fick i uppdrag att finjustera och skicka ut pressreleasen samt illustrationer 

till utvalda medier. 
 De fyra ståndpunkterna och eventuella uttalande från Byalaget diskuterades. 
 Mötet beslutade att adjungerad interimsordföranden Jens Svefors skulle föra styrelsens talan på mötet 

med kommunen, angående översiktsplanen, 060518 
 
§ 17. Nästa styrelsemöte. 
 Nästa styrelsemöte bestämdes till 2006-06-08. 
 
§ 18. Övriga frågor  
 Christina Rothman föredrog inbjudan till nationaldagsfirande I Staffanstorp. 
 
§ 19.  Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ordf. Jens Svefors 
 Ingemar Persson  
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Heléne Lundborg 
 
 
 
 
 


