Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
byalag
2006-11-28

Plats:

Hjärupslundsskolan

Närvarande: Helene Lundborg, Ingegerd Höglund, Kerstin Ringdahl, Margareta Thomasson Stern
Ingemar Persson, Bengt Lindskog, Tor Fossum
Förhindrade: Kristina Börebäck, Rolf Olsson, Jeanette Lindberg, Christina Rothman, Claes Bruce
Jens Svefors, Jimmy Hassel

§1

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Bengt Lindskog

§2

Val av justeringsman
Till justerare valdes Ingegerd Höglund

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§5

Förgående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll från 2006-10-24 godkändes.

§6

Översiktplanen
Tor Fossum, i samråd med Jens Svefors, följer upp det fortsatta arbetet med översiktplanen. Tor
kontaktar Jens angående detta.
Efter förfrågan om samarbete från vissa politiska partier beslutade styrelsen, med hänvisning till
§1 i stadgarna, att undvika enskild kontakt med politikerna. Däremot för vi gärna samtal med de
olika partierna.

§7

Julmarknaden
Margareta Thomasson Stern och Bo Olsson har gjort upp ett schema över de som har möjlighet
att hjälpa till på JAKRI:s julmarknad den15-17/12. Bil. 1

§8

Hur fortsätter vi vår verksamhet?
Arbetet med översiktplanen är för tillfället avslutat. De verksamheter som nu är aktiva inom
Byalaget är Kultur & Fritids rådet och Gatu & Kommunikations rådet.
Tor Fossum och Christina Rothman uppdrages att titta vidare på ett ev. Byablad i januari. Detta
skulle i så fall innehålla en förkortad version på remissvaret till FÖP samt en arrangemangs
kalender.
Med dessa verksamheter bedömer mötet att Byalaget kan fortsätta sitt arbete.
Styrelsen uppdrages att kontakta valberedningen angående ev. intresserade till nästa årsmöte.

Bengt Lindskog kontaktar Uppåkra Församling angående hjälp med att dela ut välkomst
broschyren till nyinflyttade.
I slutet på januari delar vi ut en påminnelse till alla, dvs. både f.d. medlemmar och icke
medlemmar, med bifogat inbetalningskort (ev. i samband med Byabladet).
Heléne Lundborg kontrollerar vem som har betalat in i slutet på varje månad och mailar ut detta
till dem som har de aktuella områdena. OM man anser att man inte har tid att dela ut ev.
medlemskort på sitt område meddelar man detta till Margareta som har vänner som gärna
hjälper till, alternativt kanske det finns någon i styrelsen som känner att de har extra tid till
detta.
Heléne uppdaterar medlemskorten som börjar delas ut till dem som betalat för 2007.
Det beslutades att medlemskap för 2007 gäller för inbetalning f.o.m. 19/10 2006
Medlems antalet är för tillfälle 155.
§9

Övriga frågor
Kristina Börebäck har nu sagt upp vårt avtal med Swedish Film AB vilket innebär att vi inte
behöver betala fakturan därifrån. Margareta Thomasson Stern följer upp detta ärende.
Vi har fått förfrågan från Nattvandrarna om någon i styrelsen kan tänka sig att delta på
nattvandringarna. Vi för frågan vidare till övriga Hjärupsbor i nästa Byablad.

§ 10 Kommande möten
Styrelsemöten 2007; 7/2 och 21/3 kl. 18:30. Årsmöte 24/4
§ 11 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet

Justeras:

Bengt Lindskog

Vid protokollet:

Heléne Lundborg

Ingegerd Höglund

