Protokoll styrelsemöte i Hjärups Byalag
Tid: Tisdagen den 21 november 2017 kl 19-21 Plats: Biblioteket Hjärup

Närvarande: Ulla-Britt Henningsson, Margaretha Thomasson-Stern, Ingemar Persson, Sofia
Güll, Ingegerd Höglund, Marie Blohmé Enhörning, Bodil Carlsson, Charlotte Wilhelmsson.

Förhindrade: Anna Bruun Månsson, Milan Stamenkovic, Tomas Naeslund
Adjungerade: Mattias Onsdorff, Malin Flankör
DAGORDNING
§1
Mötets öppnande och val av mötesordförande
Valdes: Sofia Güll
§2

Val av justerare
Valdes: Ulla-Britt Henningsson

§3

Val av mötessekreterare
Valdes: Marie Blohmé Enhörning

§4

Godkännande av dagordning
Godkändes

§5

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Godkändes med vissa korrigeringar

§6

Diskussion och beslut
● Förslag på hur vi söker efter ny kassör (+förslag på kandidater)
Styrelsen i övrigt 2018?
Ingemar lämnar sin post som kassör vid årsmötet. Malin Flankör från
valberedningen föreslår att först försöka nå en lämplig kandidat genom
direkt kontakt. Lyckas inte detta föreslås annons efter kassör i
Lokaltidningen eller Spegeln, då målgruppen möjligen nås bäst där.
Kassör är en post som fordrar ganska mycket tid och engagemang, samt
erfarenhet och kunskap om redovisning, bokföring och bokslut.
Vad händer om vi inte hittar en kassör? Sista utväg; en arvoderad kassör.
Övriga val för 2018; Mandatperiod löper ut för: Sofia Güll, Margareta
Thomasson Stern, Tomas Naeslund, Milan Stamenkovic, Anna Bruun
Månsson, Ulla-Britt Henningsson. Revisorer: Jan Manshed, Börje
Hildesjö.
● Datum för årsmöte 2018 (vecka 17), samt för vårens första
styrelsemöte
Styrelsemöte onsdag 17/1-18
Årsmöte tisdag 24/4-18

● Samarbete med teaterföreningen, förslag till svarsskrivelse
Förslag till svar till Staffanstorps teaterförening på fråga om samarbete
godkändes av styrelsen.
● Förslag - investera i liten högtalare
Mattias får i uppdrag att för Byalagets räkning köpa in en. Ultimate Ears
Wonderboom, ca 900 kr.
● Förslag - officiella e-postadresser
Har tillgång till 25 olika mailadresser. Möjlighet att skapa en
ordforande@byalaget.se, arrangemang@byalaget.se, en för respektive
grupp osv. Finns idag en mailadress som heter styrelsen@byalaget.se.
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.
§7

Information och uppföljning
● Information från Trafikverket om spårbygget
Ingemar Persson och Ingegerd Höglund var på möte med representanter
för Trafikverket. Ingemar har mailat ut minnesanteckningar till styrelsen
21/11. Styrelsen informeras ytterligare om vad som framkommit vid
mötet.
● Förslag att göra skrivelse om mottagande av nyanlända
Diskussion kring den aktuella situationen för nyanlända i Hjärup. Frågan
om skrivelse bordlägges tillsvidare. Språkcaféet kommer att finnas kvar.
● Halloween och andra arrangemang
Halloween var ett lyckat arrangemang. Många familjer med små barn
var med. Spökrundan på kvällen var mycket spännande och rolig. Ca 40
personer deltog. Inventeringslista över inköpta spökgrejor finns, förvaras
i byalagets förråd. Möjligen samarrangemang med biblioteket nästa år.
Önskar utöka arrangemanget nästa år med att träffas och sy sina egna
kostymer vid några tillfällen m.m. Firas alltid 31/10.
Kommande arrangemang: Lördag 25/11 barnteater på biblioteket.
Onsdag, 29/11, julkonsert med Almaz Yebio.
● Byabladet för synpunkter och korrektur
Byabladet är i stort sett färdigt för tryck. Korrektur skickas till styrelsen
för synpunkter. Skall delas ut senast 15/1.
● Genomgång Google Drive
Sofia redogör för bakgrunden till denna fråga – för att styrelsens
dokument skall finnas samlat på ett ställe som kan nås av samtliga i
styrelsen. Sofia har arrangerat mappstruktur i Google Drive och fyllt på
med dokument. Frågan bordläggs till nästa möte, alternativt särskilt möte
för datorgenomgång.
● Förslag – bok om Hjärups historia
Frågan bordläggs.

● Uppföljning – innehåll/ansvar för olika roller i styrelsen
Sofia informerar om diskussioner från föregående möte. Styrelsens roller
gicks igenom och vad som förväntades av respektive roll. Styrelsens
ledamöter ombeds gå igenom anteckningarna, för diskussion vid
nästkommande styrelsemöte.
● Annat att rapportera
Ulla-Britt Henningsson meddelade att byalaget fått beviljat fem stycken
arrangemangsstöd. Det digitala verktyget för att ansöka fungerar
fortfarande inte. Ordförande och kassör är inbjudna till möte med
representanter från kommunen kring arrangemangs- och kulturstöd.
Anna Bruun Månsson har haft kontakt med kommunen angående
städdag och kommunen förmedlar kontakt till Håll Sverige Rent men
hjälper inte till med så mycket mer.
Bilpool; enkät är förberedd där man kan anmäla om man är intresserad
av bilpool eller samåkningstjänst. Anna Bruun Månsson kommer att
skicka ut den.

§8

Rapport från respektive arbetsgrupp
● Grönytor & parkutveckling (Sammankallande Helena Heijmink)
Inget att rapportera. Efterlyses i nästkommande byalag förstärkning till
denna grupp. Just nu projekteras för två boulebanor.
● Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)
Se information om höstens kommande arrangemang ovan. Program för
våren börjar bli klart.
● Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson)
Se redogörelse för möte med trafikverket ovan och bifogat.
● Ungdom (Sammankallande Charlotte Wilhelmsson)
Ungdomarna vill engagera sig i utvecklingen av Hjärups park. Vilka
åtgärder kommer att genomföras för att skapa möjligheter för fysisk
aktivitet? Charlotte har författat skrivelse om syftet med
ungdomsgruppen för att tydliggöra vad de gör i gruppen. Skall vara för,
och i förlängningen drivas av, ungdomar (12-16 år) med stöttning från
byalaget. Arrangemang kvartalsvis som drivs i projektform. Finns tankar
på hästgård i närheten av Hjärup.
● Information (Sammankallande Sofia Güll)
Inget att rapportera.

§9

Utgående skrivelser
Ansökan om kulturstöd för 2018.

§ 10

Inkomna skrivelser och förslag
Trafikverket - Fastställd vägplan för väg 852 Åkarp-Lund gång och
cykelväg samt indragning av väg. Överlämnas till trafikgruppen.

§ 11

Övriga frågor
Utdelningslista och utdelning av Byabladet och Arrangemangsbladet.

Utdelning kring 10/1, senast 15/1.
§ 12

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Marie Blohmé Enhörning

Justeras:

Ulla-Britt Henningssson

Sofia Güll

