Protokoll från styrelsemöte med Hjärups Byalag
Tid: Onsdagen den 25 oktober 2017 kl 19-21
Plats: Biblioteket Hjärup
Närvarande: Sofia Güll, Mattias Onsdorff, Thomas Naeslund, Ulla-Britt Henningsson,
Ingegerd Höglund, Ingemar Persson, Anna Bruun Månsson.
Förhindrade: Margaretha Thomasson Stern, Milan Stamenkovic, Bodil Carlsson, Charlotte
Wilhelmsson, Marie Blohmé Enhörning
§1
Mötets öppnande och val av mötesordförande
Sofia Güll förklarade mötet öppnat och valdes till mötesordförande.
§2
Val av justerare
Ulla-Britt Henningsson valdes till justerare.
§3
Val av mötessekreterare
Anna Bruun Månsson valdes till mötessekreterare.
§4
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter tillägg under § 6.
§5
Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll godkändes.
§6

Diskussion och beslut
●

Genomgång - innehåll i olika roller i styrelsen

● Dela dokument på Google Drive
Vid nästa möte får vi en genomgång av hur vi ska använda Google Drive.
● Hjärups park
Slutbesiktning har gjorts av parken. Scenen har diskuterats med kommunen för att höra om vi
kan ordna med något vindskydd, men det verkar inte vara möjligt. Arrangemang för att inviga
scenen har vi föreslagit och det har kommunen sett som positivt. Arrangemangsgruppen
ansvarar för vidare diskussioner.
§7

Information och uppföljning

●
Flyktingboende stinsbostaden m.fl.
Boendet förlängs tre månader i taget. När det inte längre går att bo kvar där så kommer
familjen själv att få hitta en bostad. Vi diskuterade vilken roll vi i Byalaget kan ha för att bistå
familjen med hjälp, men konstaterade att vi inte kan göra mer just nu än att prata med
familjen om olika sätt att söka bostad, ex. genom att tala med dem på språkcaféet.

●
Kontakt med Trafikverket angående spårutbyggnad
Vi har haft kontakt med Trafikverket. Entreprenören är informerad om att det är önskvärt att
de kommer och informerar. I slutet av november / början av december kommer
förhoppningsvis Trafikverket och berättar mer. Man kan prenumerera på ett nyhetsbrev från
Trafikverket via mejl och Facebook. Trafikgruppen tar vidare den löpande kommunikationen
med Trafikverket.
● Annat att rapportera
Språkcaféet fortsätter och det har varit både cafébesökare och engagerade som träffats. Vi
kommer nu att ha en utvärdering om språkcaféet. Vi tipsar språkcaféet om RådRum
(verksamhet inom Hållbar Utveckling Skåne) och Anna Bruun Månsson kollar om RådRum
samarbetar med andra, och exempelvis kan göra tillfälligt besök i Hjärup.
Ingegerd behöver input till Byabladet om vi vill ha med något.
Sofia har meddelat valberedningen att vi behöver en ny kassör.
§8

Rapport från respektive arbetsgrupp

● Grönytor & parkutveckling (Sammankallande Helena Heijmink)
Inget att rapportera.
● Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)
Fått avslag på fyra ansökningar om arrangemangsstöd för att ansökan kommit in för sent.
Viktigt att vi alla meddelar våra arrangemang så vi kan få stöd. Vi har också haft problem
med den digitala blanketten och haft kontakt med IT-bolaget (extern part) och ill våra
ansökningar har därför skickats via mejl. Arrangemangsgruppen påminner övriga grupper om
att de ska anmäla arrangemang i tid. Eventuellt blir det Barnens dag i Jakriborg till våren
2018. Thomas Naeslund håller kontakt med Ingegerd Höglund. Eventuellt blir det också
städdag till våren. Anna Bruun Månsson tar kontakt med kommunen.
Arkeologiskt centrum vill ha ett samarrgangemang 29-30 september 2018, så det är mindre
brådskande.
Kulturchefen i Lomma har tagit upp eventuella samarbeten och vi för diskussionen vidare
med dem.
● Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson)
Inga nya skrivelser. Gruppen ska kontakta kommunen angående Trekanten och cykelbanor för
att följa upp våra skrivelser och se vad som hittills hänt.
● Ungdom (Sammankallande Charlotte Wilhelmsson)
Ingen från gruppen deltog i mötet, men om vi förstått rätt så har gruppen ett arrangemang på
gång vid Halloween.
Arrangemangsgruppen har också önskemål om att tillsammans med ungdomsgruppen, och
eventuellt biblioteket arrangera en föreläsning om barn och ungas närvaro på nätet, risker för
grooming osv. De undersöker alternativ och tar kontakt med Charlotte.

● Information (Sammankallande Sofia Güll)
Inget att rapportera.
§9

Utgående skrivelser

Fem ansökningar om arrangemangsstöd till kommunen.
Vi har haft en del kommunikation med bl.a. teaterföreningen i Staffanstorp. Vi noterar att vi
haft konversationen och sparar mejlkonversationen, även om det inte är en skrivelse.
§ 10

Inkomna skrivelser och förslag

●
Brev från Rolf Lind angående politikermötet
Vår inställning är att vi på våra politikermöten (i september) bjuder in de partier som är
representerade i kommunfullmäktige.
§ 11 Övriga frågor
Till nästa möte ska vi fundera över en bok om Hjärups nutidshistoria.
§ 12 Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet.
Vid protokollet:

Anna Bruun Månsson

Justeras:

Ulla-Britt Henningsson

Sofia Güll

