Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2013-03-13

Plats:

Hjärupslundsskolan

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

§1

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

§2

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Ulla Göransson.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Ulla-Britt Henningsson.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§5

Föregående styrelseprotokoll
Protokollet godkändes.

§6

Nytt från grupperna
Kultur- och fritidsgruppen:
Ingrid Gyllenbäck rapporterade att arrangemangen fortlöper enligt planering.
IT-gruppen:
Den 14 mars ska ett möte med kommunen rörande bredband i Hjärup äga rum. Från
Byalaget deltar Tommy Grönberg.
Järnvägsgruppen:
Ingen rapportering.
Kommunikationsgruppen:
Ingen rapportering.

Webgruppen:
Dokumentet ”Introduktion till Hjärup”, som ligger på hemsidan, har bearbetats av Ulla
Göransson och Ulla-Britt Henningsson och kommer att skickas till samtliga
styrelseledamöter för kommentarer. Bilder ska sättas in i dokumentet med hjälp av
webmastern.
§7

Inkommande skrivelser
Från Claes Nilsson, Business Port Staffanstorp, har inkommit en förfrågan rörande
planerad allsångskväll i Hjärup i augusti månad. Lars-Göran Mattisson och ev Tommy
Grönberg ska sammanträffa med Claes Nilsson för att diskutera lämplig plats för detta
arrangemang.

§8

Utgående skrivelser
Ansökan om evenemangsstöd för Hjärups-dagen ska tillställas kommunstyrelsen.

§9

Information
Årsmötet ska äga rum den 24 april och har utlysts i Byabladet i februari 2013. Affischer om
mötet ska sättas upp på ett antal platser i byn under vecka 14. Margareta Thomasson Stern
ansvarar för att årsredovisning och övriga relevanta handlingar trycks upp inför mötet och
finns tillgängliga där.
En referensgrupp bör skapas bland Hjärups-borna för att få in synpunkter i olika frågor.
Ulla Göransson ska ansvara för kontakter och dialog med denna referensgrupp.
Diskuterades möjligheten att skapa en sändlista bestående av samtliga medlemmar i
Byalaget. Det konstaterades dock att en dylik sändlista ej får finnas enligt lag.
Ca 15 kommentarer har inkommit till hemsidans forum rörande postutlämningen i Hjärup.
Lars-Göran Mattisson har informerat Maggan Sandén om Byalagets inställning vad gäller
biltrafik på stationsbron.
Margareta Thomasson Stern har överlämnat försenade julgåvor till Hjärupslundsskolans
rektor, sekreterare och vaktmästare som tack för det gångna året.
Margareta Thomasson Stern och Ulla-Britt Henningsson är ansvariga från Byalagets sida
för Valborgs-firandet i byn. Pierre Sjöström har åtagit sig uppdraget att hålla vårtalet. UllaBritt Henningsson försöker engagera en kör från Hjärups skola och väntar på besked från
körledare där. Ett möte är inplanerat till den 2 april med deltagande av Margareta
Thomasson Stern, Ulla-Britt Henningsson, Jan Manshed från UIF samt ev en person från
scoutkåren. Enligt besked från Jan Manshed behöver inte någon från kommunen deltaga,
eftersom han sköter den kontakten.

§ 10

Medlemmar
Lämnades ingen information angående aktuellt medlemsantal, eftersom Ingemar Persson
var förhindrad att deltaga i mötet.

§ 11

Övriga frågor
Lennart Månsson, som i många år varit scoutledare i Hjärup, ska nomineras till Årets
ungdomsledare i kommunenIngrid Gyllenbäck och Margareta Thomasson Stern ansvarar

för att denna nominring görs.
Öppna förskolan på Centrumgården har lagts ner. En diskussion bör tas upp
huruvida Byalaget bör agera i denna fråga. Detta är ett typexempel på en fråga att diskutera
för den framtida referensgruppen.
Nästa styrelsemöte äger rum den 10 april kl 18.30 (obs ändrad tid). På detta möte ska
planeringen inför Hjärups-dagen diskuteras.
§ 12

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.
Vid protokollet

Ulla-Britt Henningsson
Justeras

Lars-Göran Mattisson

Ulla Göransson

