Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2012 – 12 - 12

Plats:

Hjärupslundsskolan

Närvarande: Lars-Göran Mattisson, Tommy Grönberg, Ulla-Britt Henningsson, Ingemar Persson,
Ulla Göransson
Inbjuden : Mattias Onsdorff, webmaster
Förhindrade: Claes Bruce, Margareta Thomasson-Stern, Ingrid Gyllenbäck, Kerstin Ringdahl

§1

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

§2

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Tommy Grönberg

§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
Ulla-Britt Henningsson invaldes som medlem.
Utgående skrivelse: Rådet har skickat in ansökan till kommunen om bidrag till vårens
aktiviteter.
Gatu-och kommunikationsrådet
Arbetar fortlöpande med sammanställningen av Hjärupsbornas kommentarer till uppropet
om Trafikfällor i Hjärup som ska skickas till Tekniska Nämnden Staffanstorps kommun
med förslag att genomföra en genomgång
av trafikfällorna tillsammans med politiker och tjänstemän från nämnden.

Järnvägsgruppen
Utgående skrivelser:
Mail till Trafikverket 30/11 angående en förfrågan från Hjärupsbor om hur skolbarnen ska
ta sig över järnvägen under byggtiden.
Inkommande skrivelse:
Svar från Christina Granér på Trafikverket angående Järnvägsgruppens skrivelse.
Under byggtiden kommer en mobil bro att byggas för att Hjärupsborna ska kunna passera
järnvägsspåren.
IT-gruppen
Har varit i kontakt med Staffanstorps kommun gällande ärendet om fiberoptikutbyggnaden.
Planerar ett möte med Johanna Sprimont, fibernätschef på Staffanstorps Central AB.
Utgående Skrivelser:
Kontakt med Johanna Sprimont med inbjudan till möte.
Web-gruppen
En ny arbetsgrupp för hemsidan bildades med uppdrag att kontinuerligt uppdatera
information från Byalaget. Till ledamöter valdes Ulla Göransson, Ulla-Britt Henningsson
och Mattias Onsdorff.

§7

Inkommande skrivelser
Skrivelse från Lunds Universitet med inbjudan till Ingemar Persson som representant för
Byalaget som idéell förening, att delta i en undersökning om Ideélla organisationers villkor
och omvärldskontakten..
En förfrågan från en medlem på samtalsforum angående att de inte finns någon kommunal
julgran i Hjärups gamla centrum längre och vad Byalaget kunde göra åt det.

§8

Utgående skrivelser
Ingemar Persson har för Byalagets räkning besvarat frågorna i Lunds Universitets
förfrågan.
Skrivelse till kommunen om behovet av julgran i Hjärups gamla centrum skall göras.

§9

Information
Representanter för Byalaget deltog enligt inbjudan på avtackningen av Michael Sandin
och medtog blomma och T-shirt med Hjärups Byalags logga.
2 representanter från Byalaget deltog i konstnären Ralf Höglunds begravning 12/12.
Byalaget gav 300 kronor till Barncancerfonden enligt önskemål från familjen.
Ralf Höglund är den konstnär som designat Byalagets logga.
Ordföranden refererade från ett samtal med Hjärupslundsskolans rektor Jonas PalmqvistSvensson angående propåer om att Byalaget i fortsättningen ska betala för arrangemang
som hålls i matsalen på Hjärupslundsskolan/ Forum Hjärup. Enligt ursprungstanken med
Forum Hjärup anser Byalaget att ingen betalning ska utgå.. Samtalet fortsätter.

§ 10

Medlemmar
338 medlemma

§ 11

Övriga frågor
Förnyelse och omarbetning av Byalagets Introduktion till Hjärup diskuterades och Webgruppen fick i uppdrag att utarbeta ett förslag.
Datum för Byalagets styrelsemöten och årsmöte diskuterades.
Man beslöt att mötena från och med 2013 ska hållas på onsdagar.’
Preliminärt beslutades om följande mötesdagar för styrelsemöten 23/1, 13/2, 13/3, 24/4,
15/5 och 12/6. Den 24/4 skulle också vara Årsmöte. Tider kontrolleras och spikas till nästa
möte 23/1.
§ 12 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet och önskade deltagarna och resten av styrelsen en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt År

Vid protokollet

Ulla Göransson

Justeras

Lars-Göran Mattisson

Tommy Grönberg

