Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
byalag
2015-10-27

Plats:

Hjärupslundsskolan

Närvarande: Margareta Thomasson Stern, Lars-Göran Mattisson, Malin Flankör, Ulla-Britt
Henningsson, Eva-Lotte Frost Ottosson, Sofia Güll, Tomas Naeslund, Boel Selander
Förhindrade: Ingegerd Höglund, Helena Heijmink, Milan Stamenkovic, Ingemar Persson
Adjungerade: Mattias Onsdorff
§1

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Malin Flankör

§2

Val av justeringsman
Till justerare valdes Lars-Göran Mattisson

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva-Lotte Frost Ottosson

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§5

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll från 2015-09-22 godkändes

§6

Inkommande skrivelser
Skrivelse om samråd den 11/11kl 18.00 på Hjäruplundsskolan kring detaljplan Klockaregården.
Informationsbrev daterat 2015-10-06 från Mats Schöld, Kultur-och fritidschef Staffanstorps
kommun, angående bidragsutredning.

§7

Utgående skrivelser
Ansökan om arrangemangsstöd 2016.
Skrivelse till Trafikverket samt Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden angående detaljplanen för
järnvägsspåren.

§8

Lägesrapporter
Lägesrapport från Arrangemangsgruppen. Diskussion om målgrupp för arrangemangen i
förhållande till besökarstatistik på hemsidan samt besökarantal på arrangemangen. Senast den 8
november ombeds styrelsemedlemmarna inkomma med förslag till Ingegerd eller Ulla-Britt på
programpunkter och föreläsare för våren. Arrangemangsgruppen efterfrågar person som kan
vara teknikansvarig samt ytterligare en person som vill delta i arrangemangsgruppen.

§9

Information
HMC (Hälsomedicinskt center) har fått avslag från kommunen angående etablering av
familjecentral i Hjärup. En familjecentral förutsätter kommunens medverkan och i dagsläget har
kommunen inga ekonomiska möjligheter till detta.

§ 11 Övriga frågor
Thomas Naeslund frågar Jakri AB om möjligheten att låna lokaler på Jakriborg om vi vill
arrangera större evenemang.
Lars-Göran Mattisson kontaktar Robert Vass UIF om eventuell samverkan beträffande placering
av återvinningsstationer.
Helena Heijmink har frågat kommunen om dom kunde ta bort staketet runt gamla idrottsplatsen,
och fått nekande svar eftersom det skall användas vid kommande bygge.
§ 12 Datum för nästa styrelsemöte
Tisdagen den 24 november kl. 19.
§ 13 Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet.

Justeras:

Lars-Göran Mattisson
Vid protokollet:

Eva-Lotte Frost Ottosson

Malin Flankör

