Styrelseprotokoll för Hjärups Byalag

!
Plats: Hjärupslundsskolan
!

Tid: 28 januari 2015 kl. 18. 00

Närvarande: Tommy Grönberg, Helena Heijmink, Ulla-Britt Henningsson, Ingemar Persson,
Margareta Thomasson Stern, Lars-Göran Mattisson, Ingegerd Höglund, Malin Flankör, Ulla
Göransson

!
Förhindrade: Kerstin Ringdahl, Boel Selander, Eva-Lotte Frost Ottosson
!
Adjungerad: Ingrid Gyllenbäck
!

Inbjudna under en del av mötet:Valberedningens medlemmar : Annika Rejmer, Björn
Magnusson, förhindrad: Christina Rothman

!
!
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§2
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§3
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§4
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§5

!

§6

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Malin Flankör.
Val av justerare
Till justerare valdes Lars-Göran Mattisson.
Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Ulla Göransson.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
Föregående styrelseprotokoll
Styrelseprotokollet har godkänts och lagts till handlingarna.
Inkommande skrivelser
Kultur - och fritidsnämnden i Staffanstorps kommun har beslutat att ge 8000 kr. i
ekonomiskt stöd till Hjärups Byalag för kultur år 2015.
Julkort från Christian Sonesson, kommunfullmäktiges ordförande, och Ingalill Hellberg,
kommundirektör.

!
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§7

Förfrågan från Stig Wannehag om Byalaget vill ta över ansvaret för Flackarps mölla.
Utgående skrivelse
Till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Granskning av trafikutredning
Åttevägenområdet i Hjärup. (30 nov. 2014)
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§ 10

Beslut
Mötestiden för Byalagets styrelsemöten kommer i fortsättningen att vara onsdagar kl 18.00.
Datum för nästa styrelsemöte ska alltid finnas i protokollet.
Ett styrelsemöte ska hållas hemma hos ordföranden den 19 april klockan 14.00
inför årsmötet den 22 april.
Beslutades att Lars-Göran Mattisson ska kontakta Stig Wannehag angående förfrågan om
Flackarps mölla och tacka nej till att ta ansvar för densamma eftersom det enligt mötet inte
ligger inom byalagets domän.
Information
Ingemar Persson har gjort en ny blankett för ansökan om bidrag hos kommunen.
Det nya medlemspriset och inträdespriset för icke medlemmar vid arrangemang är
kommunicerat bl.a. via Byabladet och arrangemangsaffischen.
Lars-Göran Mattisson och Tommy Grönberg har enligt uppdrag kontaktat kommunen om ett
möte gällande en övergripande syn på g/c-vägar och fått beskedet att vänta tills efter
första sammanträdet i de efter valet nybildade nämnderna, och sedan ta en förnyad kontakt.
Tommy Grönberg har enligt uppdrag kontaktat kommunen för att skriva under övertagandet
av Byalagets nya förrådsbyggnad. Han har ännu inte fått något svar.
Det extra arrangemanget den 10 december i samarbete med kommunen och polisen om
grannsamverkan mot brott lockade en stor publik
Bibliotekarien Christina Odenhammer avtackades den19 december med en gåva.
Kultur- och fritidsrådet informerade om vårens arrangemang och eftersökte fler medlemmar
som kan hjälpa till vid de olika arrangemangen.
Övriga frågor
Styrelsen och valberedningens medlemmar diskuterade hur många nya styrelsemedlemmar
det kommer att behövas efter årsmötet, eftersom minst ett par ledamöter inte kommer att
kvarstå i styrelsen och vilka kriterier styrelsen ställer på dessa. Bl.a. önskas företrädesvis
manliga kandidater för att balansera könsfördelningen och gärna lite yngre medlemmar av
båda könen.
Lars-Göran Mattisson fick vid förra styrelsemötet i uppdrag att kontakta
Riksantikvarieämbetet för att ta reda på vilka regler som gäller för runstenen som står i
trädgården till Stenshög, Hjärupsvägen 26. Riksantikvarieämbetets beteckning för stenen är
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!
!

§ 12

Uppåkra 2:1. Inga bidrag utgår för skötseln av stenen, men en ny skylt ska sättas upp till
våren enligt verket.
Styrelsen diskuterade möjligheten att ansöka om att få stenen flyttad till den framtida
bebyggelsen på andra sidan Hjärupsvägen i Äppelhagen, där man enligt detaljplanen
planerar att anlägga en liten park på ett fornminnesskyddat område.
Dessförinnan måste Byalaget kontakta de nuvarande fastighetsägarna för att inhämta
deras uppfattning.
Lars-Göran Mattisson fick detta uppdrag.

Kassören Ingemar Persson föredrog Resultatbudgeten för år 2015 och Saldolistan för
räkenskapsåret 2014.

En medlem tog upp frågan om platsen för Hjärupsdagen den 31 maj 2015 ska ändras.
Diskussionen om Hjärupsdagen och Valborgsmässofirandets utformning fortsätter under
nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte
25 februari 2015 kl. 18.00 (obs. tiden!)

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.
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Vid protokollet
!
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Ulla Göransson
!
!
!
Justeras
!
!
!
Malin Flankör

Lars-Göran Mattisson

