Protokoll Hjärups Byalag
Tid: Söndag den 23 april 2017 kl 15.00-17.00
Plats: Hemma hos Sofia på Åkervägen 8
Närvarande: Sofia Güll, Lars-Göran Mattisson, Milan Stamenkovic, Ingegerd Höglund,
Ingemar Persson, Margareta Thomasson Stern, Ulla-Britt Henningsson, Bodil Carlsson, Gun
Sellén
Adjungerade: Mattias Onsdorff och Ingrid Gyllenbäck
Frånvarande: Tomas Naeslund, Anna Bruun Månsson, Boel Selander (del av tid)
DAGORDNING
§1

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Sofia Güll

§2

Val av justerare
Lars-Göran Mattisson

§3

Val av mötessekreterare
Milan Stamenkovic

§4

Godkännande av dagordning
Godkänd

§5

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Namn ska vara fullständiga alltid.
Frånvarande saknas.
I övrigt godkänt efter diverse småjusteringar.

§6

Information och uppföljning
 Förslag om städdag och eventuellt samarbete med Håll Sverige rent
o Staffanstorp har överenskommelse med ”Håll Sverige Rent” –
kan bli aktuellt att engagera Byalaget till våren 2018.
 Fråga angående bilpool, samåkningsmöjligheter med mera
o Bordläggs till nästa möte
 Info om ny affär mm före årsmötet
o Beslutades att bjuda in MIMS Invest till årsmötet att för
information och dialog kring den mark de tilldelats.
 Valborg
o Planerat i dagsläget; Jenny Maria Nilsson (lokal författare) håller
tal, kör bokad, 2 lotterier ska hållas, ingen försäljning av
fika/korv, fiskdamm, godisförsäljning, varm choklad försäljning,

Scouterna går fackeltåg.
o Tält behövs. Ingegerd Höglund och Ulla-Britt Henningsson ser
om de kan ordna det.
§7

Diskussion och beslut
 Bjuda in personer från kommunen – vem och när?
o Delegeras till Ungdomsgruppen.
o Gå via Patrik Runesson för att hitta ansvarig på kommunen att
bjuda in.
o Gå via fältgruppen för att få någon därifrån att ge deras
perspektiv.
o Sikta på inbjudan någon gång efter årsmötet.
 Mer att ordna inför årsmötet?
o Allt verkar vara klart.
o Ska försöka förbättra ljudet genom användande av högtalare.
o Feltryckt datum (fel år) i kallelsen till årsmötet i §6. Får påtala
det under årsmötet.
o Förslag att hålla extra årsmöte för att godkänna de föreslagna
stadgeändringarna 23 Maj kl 18.
 Rutiner protokoll
o Bordläggs till nästa möte.
o Avsikten är att lista alla förväntade rutiner/roller kring
protokollförandet.
 Introduktion nya styrelsemedlemmar?
o Lathund för nyckelpersoner och begrepp?
o En timme i samband med första mötet med ny styrelse att ta upp
förväntningar och förhoppningar?
o Mentorskap?
o Presentation av styrelsemedlemmar?
o Distribuera kontaktlista, ev på lösenordsskyddad del av
hemsidan?

§8

Arbetsgrupperna
 Rapport från respektive arbetsgrupp
o Grönytor & parkutveckling
 Sammankallande Vakant
 Synpunkter angående Hjärups Park till Karl
Andersson välkomna (insamlas av Ingegerd
Höglund)
o Arrangemang
 Sammankallande Ingegerd Höglund
 Höstens program under planering
o Plan- & trafikfrågor
 Sammankallande Ingemar Persson
 Hastighetsgränserna på Lommavägen och
Väståkravägen har fått kritik från invånare.
o Ungdom
 Sammankallande Milan Stamenkovic

 Inga möten sedan förra styrelsemötet.
o Information
 Sammankallande Sofia Güll
 Facebookmöte hållet.
§9

Utgående skrivelser
Inga

§ 10

Inkomna skrivelser och förslag
 Delegationsbeslut inkommet för disco Nov 2016 & storbandskväll Dec
2016
 MIMS Invest har inkommit med förfrågan om att hålla presentation i
samband med Byalagets årsmöte med anledning av den mark de
tilldelats i korsningen Väståkravägen/Lundavägen.

§ 11

Övriga frågor
 Avtackning avgående styrelsemedlemmar
 Önskemål om simbassäng i Hjärup diskuterades.
 Språkcafe – kommunen frågar ännu en gång om byalaget kan driva det.
Byalaget klarar inte att driva det med kontinuitet med endast
styrelsemedlemmar. Ser på alternativ att involvera invånare i byn.

§ 12

Mötet förklaras avslutat

Vid protokollet
Milan Stamenkovic

Justeras:
Sofia Gull

Lars-Göran Mattisson

