Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
byalag
2009-08-20

Plats:

Hjärupslundsskolan

Närvarande:

Ingrid Gyllenbäck ,Tommy Grönberg, , Margareta Thomasson Stern, Kerstin
Ringdahl, Ingemar Persson och Lars-Göran Mattisson.

Förhindrade: Peter Ottosson, Jimmy Hassel, Thomas Schiffer, Claes Bruce och Jens Svefors.
.
§1

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Lars-Göran Mattisson

§2

Val av justeringsman
Till justerare valdes Tommy Grönberg

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Lars-Göran Mattisson

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§5

Föregående styrelseprotokoll.
Styrelseprotokoll för mötet 2009-06-11 godkändes.

§6

Nytt från råden.
Kultur- och fritids-rådet, Kerstin, Margareta och Ingrid, redogjorde för planerna för höstens
aktiviteter med bl.a. Anders Wester, Johan Wester, Lennart Jönsson, Emil Jensen, Christina
Odenhammar och TP-blomman.
Lennart Jönsson ville prata om en speciell gravsten i Uppåkra kyrka.
På Johan Westers fråga om vad han skulle prata om föreslog mötet: ”hans tid som ung i Hjärup”
Rådet ställer samman planen under nästa vecka och mötet gav dem en preliminär budget om c:a
20 000kr för höstens aktiviteter.
I samband med utdelandet av arrangemangs listan planerar vi också att dela ut inbetalningskort
och liten blänkare om Byalagets verksamhet (L-GM tar fram förslag till nästa möte.
Kerstin påminde också om Uppåkra dagen den 30/8.
För att få igång råds verksamheten i övrigt, speciellt med tanke på järnvägsfrågan som har gått
in i ett nytt skede efter uppgörelsen mellan Kommunen, Regionen och Banverket tillsatte
styrelsen Thomas Schiffer som sammankallande i ett nybildat Järnvägs Råd (lämpligt att knyta
till sig tidigare intressenter som Ingegärd Höglund, Thomas Johnsson och Göran Nordgren).
Tommy Grönberg tog sig annan den sammankallande funktionen för Gatu- och
Kommunikations Rådet

§7

Inkommande skrivelser.
I början av juli fick byalaget överlämnat det reviderade förslaget till framtidens kommun med
fördjupning för bland annat Hjärup.. Samtidigt ställs förslaget ut bland annat i biblioteket i
Hjärup framtill 9/10 2009 då eventuella synpunkter skall vara kommunen tillhanda.
Beslöts att synpunkter från styrelsen lämnas till Peter Ottosson senast torsdag 27/8 så ställer han
samman ett förslag till skrivelse, som behandlas på nästa styrelse möte. Kompletteringar kan
dock göras fram till vi skickar över det till kommunen i början av oktober.
Fru Jakobsson framförde muntligt att hon hört att brevlåda vid stationen skulle dras in. L-GM
kollade med posten som dementerade, dock fanns risk att brevlåda vid Fredriksväg drogs in.

§8

Utgående skrivelser.
Inga

§9

Information.
Namn insamlingen beträffande Scoutparken hade inte kommit in till Kommunen.
L-GM kollar med Claes och PO kollar med Helena.
Margareta meddelade att Friskis & Svettis erbjuder byalagets medlemmar gratis prova på
gympa under 6 pass i veckorna 40 och 41
.

§10

Medlemmar.
Hittills i år (1/8) har 345 medlemmar betalt avgift.

§ 11 Övriga frågor.
Nästa möte bestämdes till 10/9 kl. 19.00 i Hjärupslunds skolan.

§ 12 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Justeras:

Tommy Grönberg
Vid protokollet:

Lars-Göran Mattisson

