
Styrelseprotokoll 
för Hjärups Byalag    
2012 -03 – 22 

 
 
Plats:  Hjärupslundsskolan 
Närvarande:  Lars-Göran Mattisson, Ingemar Persson, Kerstin Ringdahl, Ingrid  
  Gyllenbäck, Ulla Göransson 
 
Förhindrade: Claes Bruce, Tommy Grönberg, Jimmy Hassel, Peter Ottosson,  
  Margareta Thomasson Stern 
 
§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Lars-Göran Mattisson 
 
§ 2 Val av justeringsman 
 Till justerare valdes Ingemar Persson 
 
§ 3  Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Ulla Göransson 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 5 Föregående styrelseprotokoll 
 Protokollet godkändes 
 
§ 6  Nytt från råden 
 Kultur- och fritidsrådet önskade medhjälpare till 18 april arrangemanget. 
 
 Gatu- och kommunikationsgruppen har förgäves sökt Niclas Nilssons  
 efterträdare för gatu- och parkfrågor för att inbjuda henne till ett styrelsemöte. 
 
 It-rådet gav Ulla Göransson i uppdrag att kontakta Hjärupsbor med en 
 förfrågan om att efterträda Niclas Fogwall som webmaster. 
 
§ 7 Inkommande skrivelser 
 Skrivelse från Nordpost AB, Kenneth A. Storm, 14/3 om kontakter med de 
 nya ägarna till Tempo på Jakriborg angående postens utlämningsställe i 
 Hjärup. 
 
 Från 2012-04-01 är affären postens frimärksombud med postens förfrankerade 
 sortiment. Diskussioner om att bli postens utlämningsställe pågår. 
 



 Lars-Göran Mattisson och Ulla Göransson fick i uppdrag att kontakta 
 affärsägarna för att Byalagets styrelse eventuellt ska kunna stödja dem i 
 diskussionerna med posten, bl.a när det gäller öppettider. 

  
 
§ 8 Utgående skrivelser 
 Kultur- och fritidsrådet läste upp motiveringen till Byalagets nominering av 
 Christina Odenhammer till Staffanstorps kulturpris 2012. Den godkändes och 
 ska skickas in före 31 mars. 
 
§ 9 Information 
 Nordreg. AB ( FS Data) är numera registrar för Byalagets domän Hjarup.nu 
 Tidigare registrar var VMI internettservice AB. 
 
 Det nya förslaget gällande Bocentrum ställs ut under maj månad på biblioteket 
 i Hjärup. 
 
§ 10 Medlemmar 
 Antalet betalande medlemmar uppgick 21/3 till 254 personer. 
 
§ 11 Övriga frågor 
 Revisionsberättelsen inför årsmötet 25 april är godkänd. 
 Valberedningen arbetar med nomineringarna till styrelsen inför årsmötet. 
 
 Hjärupsdagen 3 juni. 
 Lars-Göran Mattisson och Ulla Göransson visade, enligt uppdrag, en lista på 
 möjliga aktiviteter som diskuterades.  
 Styrelsens medlemmar arbetar med att söka tillstånd till olika aktiviteter och 
 kontakta möjliga deltagare. 
 
§ 12 Mötet avslutas 
 Ordföranden avslutade mötet 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ulla Göransson 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Lars-Göran Mattisson    Ingemar Persson 
 
 


