Protokoll styrelsemöte Hjärups Byalag Tisdagen den 26 september 2017 Biblioteket Hjärup
Närvarande: Sofia Güll, Margareta Thomasson Stern, Ingemar Persson, Bodil Carlsson,
Charlotte Wilhelmsson, Ulla-Britt Henningsson, Ingegerd Höglund
Adjungerade: Ingrid Gyllenbäck, Mattias Onsdorff
Frånvarande: Anna Bruun Månsson, Marie Enhörning, Milan Stamenkovic, Tomas Näslund
DAGORDNING
§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
Föregående styrelseprotokoll godkändes med tillägg att uppföljning av Städdag,
Samåkning och Teknisk hjälp vid arrangemang bordlades till nästa sammanträde
då delegerade representanter inte var närvarande.

§6

Diskussion och beslut
 Roller – vilka roller behövs och var behöver förstärkas?
Följande roller identifierades:
-Ordförande
-Vice ordförande
- Administrativ sekreterare
-Mötessekreterare
-Kassör
-Sammankallande för arbetsgrupper
-Webbmaster
-Facebookansvarig
-Redaktör Byabladet
-Styrelseledamot
-Teknikansvarig
Till nästa sammanträde ska samtliga styrelsemedlemmar tänka genom vilka
roller de har och vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden som ingår i
respektive roll.

 Flyktingboenden – kan Byalaget involvera sig?
De familjer som bor i Hjärup vill gärna stanna kvar tills det finns en
permanent boendelösning. Går det t ex att vänta med evakuering av
Stationsbyggnaden och Stinshuset? Ulla- Britt Henningsson tar kontakt med
flyktingsamordnaren för kunna föra diskussionen vidare på kommunal nivå.
Noteras att språkcaféet fungerat bra med möten varannan söndag.
§7

Information och uppföljning
 Stenshögs gård
Firandet av Stenshögs gård 200 år blev en succé med cirka 250 besökare.
Historisk dokumentation av Kristian och Lennart Åsberg finns att ta del av.
 Politikermöte
Politiker från M. L, KD, MP, S, SPI och V deltog och cirka 60 besökare fick
ta del av deras politik och svar på frågor rörande Hjärup,
 Andra aktuella arrangemang?
Arrangemangen för hösten 2017 kommenterades av Ingegerd Höglund.
 Förslag till gemensam plats för dokument
Frågan delegerades till Sofia Güll, Milan Stamenkovic och Mattias Onsdorff
som ska ta fram ett förslag.
 Kontakt med Trafikverket angående spårutbyggnad
Ingegerd Höglund har haft kontakt med Trafikverket via e-mail och fått löfte
om att informationsmöte ska hållas snarast möjligt i Hjärup.
En diskussion initierades i detta sammanhang om vad som är utgående och
inkommande skrivelser när det sker via e-mail. Förslogs att e-mail som är
mera formella och undertecknade på uppdrag av … bör arkiveras.

§8

Rapport från respektive arbetsgrupp
 Grönytor & parkutveckling (Sammankallande Helena Heijmink)
Inget att rapportera.
 Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)
Ingegerd Höglund efterlyste föreslag på arrangemang inför våren 2018.
 Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson)
Ingemar Persson ska kontakta kommunansvarig beträffande trafikfrågor och
efterlysa vägtrafiklösningar inför järnvägsbygget och planeringen av
handelsområdet Trekanten i korsningen Väståkravägen-Gamla Lundavägen.
 Ungdom (Sammankallande Charlotte Wilhelmsson)
Ett första möte med ungdomar har hållits och detta ska förhoppningsvis ge
ringar på vattnet. Arrangemang till Halloweenfirandet är under planering.
 Information (Sammankallande Sofia Güll)
Inget nytt att rapportera.

§9

Övriga frågor
Inkommande- mail som fordrat svar: Samarbete med Teaterföreningen Ingegerd Höglund har svarat Lotta Andersson. Samarbete med Uppåkra
Arkeologiska Center och Uppåkradagen den 13/10- Ingegerd Höglund svarar
Sofia Winge.

§ 10

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Ingegerd Höglund

Justeras
Sofia Güll

Ulla-Britt Henningsson

