Styrelseprotokoll för Hjärups Byalag 2017-05-23 i Hjärupslundsskolan
Närvarande: Sofia Güll, Ingemar Persson, Ingegerd Höglund, Ulla-Britt Henningsson, Bodil
Carlsson, Tomas Naeslund, Charlotte Wilhelmsson och Marie Enhörning
Adjungerad: Mattias Onsdorff
Frånvarande: Margareta Thomasson Stern, Anna Bruun Månsson, Milan Stamenkovic och
Anna Streipel Ingstorp
§1

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Sofia Güll.

§2

Val av justerare
Till justerare valdes Ulla-Britt Henningsson.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Ingegerd Höglund.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§5

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Styrelseprotokollet godkändes.

§6

Information och uppföljning
 Nya i styrelsen och nya roller
Se protokoll vid konstituerande möte 2017-04-26.


Introduktion för nya i styrelsen (förslag vid förra mötet)
Presentationsrunda genomfördes där de nya styrelsemedlemmarna kunde
ställa frågor och berätta om sina intressen bl a avseende arbetsgrupp.



Kick-off i augusti
Datum bestämdes till söndagen 27/8. Tema ”Vad vill vi - Vad kan vi?”



Förslag om städdag och ev samarbete med Håll Sverige rent
Tomas Naeslund arbetar vidare med frågan i samarbete med Anna Bruun
Månsson. Förslag för genomförande april 2018.



Förslag om bilpool, samåkningslösningar
Frågan delegerades till Anna-Bruun Månsson. Upprop om det finns
intresserade kan göras via Facebook.

§7



Språkcafé
Stort gensvar från volontärer via upprop på Facebook. Sofia Güll
kontaktar flyktingsamordnare Karin Magnusson avseende fortsatt
samarbete och åtgärder. En första träff i juni diskuterades.



Integrationsprojektet NAD (Nätverk-Aktivitet-Delaktighet)
Detta kan ev samordnas med föregående punkt Språkcafé.



Politikermötet
Samtliga politiska partier kommer att inbjudas till detta möte den 20/9
med Melissa Dahlqvist som moderator. Ansvarig samordnare Sofia Güll.

Diskussion och beslut
 Rutiner protokoll
Sekreteraren delger ordförande och justerare ett utkast inom en vecka
och inom ytterligare en vecka ska ordförande jämte justerare ge
återkoppling till sekreteraren avseende eventuella revideringar och
tillägg. Efter detta gör sekreteraren begärda justeringar innan protokollet
skickas till webmaster och styrelsemedlemmar.


§8

Hantera lista med kontakter och dela dokument
Tomas Naeslund ansvarar för uppdatering av kontaktlistan och efterlyste
rättelser och kontaktpersoner som bör läggas till. ”Kontaktboken” är
endast till för internt bruk. Mattias Onsdorff undersöker hur den kan
läggas som flik på hemsidan. Under denna flik även: Ansvarsfördelning
vid arrangemang Hjärups byalag, Innehåll i förrådsboden Pers väg,
Utdelningslista för Arrangemangsblad, Byablad, Biblioteksprogram
(Inbetalningskort medlemsavgift januari) samt Affischering.

Rapport från respektive arbetsgrupp
 Grönytor & parkutveckling
Inget att rapportera
Sammankallande är vakant. Helena Heijmink som visat intresse för
uppgiften ska tillfrågas.


Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)
o Arrangemang hösten 2017
Utsänd bilaga innehållande 12 arrangemang godkändes.
Midsommar diskuterades inte. Ingen ansvarig var med på mötet.
o Ev samarbete med Staffanstorps teaterförening
Sofia Güll svarar att samarbete inte är aktuellt för närvarande.
Teaterföreningen tar kontakt om någon föreställning kan bli
aktuell i Hjärup t ex när Hjärups Parks amfiteater står klar.



Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson)
o Skrivelse Trekanten (området med ny mataffär)
Ingemar Persson har haft en skrivelse ute på remiss och gör ett
nytt förslag tillsammans med Marie Enhörning.



Ungdom (Sammankallande Milan Stamenkovic)
o Inget att rapportera. Charlotte Wilhelmsson tillfrågades om att
vara ny sammankallande.
o Bjuda in representant från kommunen (ungdomsgruppen)
Inget att rapportera.
o Ingegerd Höglund har som representant för Byalaget till gruppen
skickat ett projekt där ungdomar i Hjärupslundsskolan deltagit,
(Ungdomars tillhörighet till sin bostadsort projekt SOCB30).



Informationsgruppen (sammankallande Sofia Güll)
o Inget att rapportera. Nytt möte 12/6.

§9

Utgående skrivelser
Se § 8 angående området vid Gamla Lundavägen-Väståkravägen
benämnt Trekanten.

§ 10

Inkomna skrivelser och förslag
 Förfrågan samarbete med Staffanstorp teaterförening
Se § 8.
 Åke Törringer angående möte om badhus i Staffanstorp

§ 11

Övriga frågor
 Byabladet
Tiden medgav ingen diskussion varför ärendet delegerades till
Informationsgruppens möte 12/6. Ingegerd Höglund presenterar då ett
förslag. Input till innehåll lämnas före detta datum. Byabladet måste vara
klart i mitten av augusti inför tryckning jämte Arrangemangsbladet.



§ 12

Utdelningslistan
Utdelningslista för Arrangemangsblad, Byablad och Biblioteksprogram
hade skickats ut som bilaga. Styrelsemedlemmar och övriga utdelare
måste ha uppdaterad information om sina områden. Ingegerd Höglund
gör en ny sammanställning efter inkomna korrigeringar.

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet
Vid protokollet
Ingegerd Höglund

Justeras
Sofia Güll

Ulla-Britt Henningsson

