Protokoll styrelsemöte i Hjärups Byalag
Tid: Onsdagen den 17 januari 2018 kl 19-21 Plats: Biblioteket Hjärup

Närvarande: Ulla-Britt Henningsson, Margaretha Thomasson-Stern, Ingemar Persson, Sofia
Güll, Bodil Carlsson, Anna Bruun Månsson, Milan Stamenkovic, Tomas Naeslund

Förhindrade: Ingegerd Höglund, Charlotte Wilhelmsson, Marie Blohmé Enhörning
Adjungerade: Mattias Onsdorff
§1

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Sofia Güll

§2

Val av justerare
Ulla-Britt Henningsson

§3

Val av mötessekreterare
Anna Bruun Månsson

§4

Godkännande av dagordning
Godkännes

§5

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Godkännes

§6

Diskussion och beslut
Uppföljning – innehåll/ansvar för olika roller i styrelsen
Vi hade en diskussion och samtliga kommentarer fördes direkt in i dokumentet som
beskriver rollerna i styrelsen.
Genomgång Google Drive – när och hur
Vi har beslutat att vi ska spara dokumentationen i Google Drive, såsom
styrelseprotokoll, protokoll från årsmöte, dagordning osv. Milan Stamenkovic erbjöd
sig att visa för de som behöver en genomgång av hur systemet fungerar. Alla får i
uppdrag att försöka komma igång på egen hand. Sen kan de som känner att de behöver
hjälp få en särskild genomgång efter nästa styrelsemöte.
Fika/möte med revisorer, valberedning m fl
Ulla-Britt undersöker möjligheten att boka lokal, exempelvis på Uppåkraskolan. Vi
siktar på att ha det som en avslutning på vårterminen, i juni månad.
Planering för årsmöte och att skriva verksamhetsberättelse
Alla som är samordnande i en arbetsgrupp ska skriva ihop en liten text för att beskriva

vad som gjorts under året. Varje grupp ska ha ett utkast klart till nästa styrelsemöte.
Sofia skickar ett mejl till respektive arbetsgrupp om att de behöver sätta ihop detta och
frågar då även om de har en budget för nästa år samt underlag till verksamhetsplan.
Om möjligt ska respektive grupp också meddela datum för arrangemang till hösten.
Framförallt är det viktigt att meddela om de ska ha några aktiviteter i vår som vi kan
hinna söka stöd för.
Ingegerd Höglund tar sig an att se om Trafikverket och även de som ska hålla i
utvecklingen av Trekanten kan komma och prata i samband med årsmötet. Det kan
vara ett sätt att locka lite fler Hjärupsbor till årsmötet.
§7

Information och uppföljning
Inköpt högtalare
Högtalare har köpts in. Mattias tar med den till infogruppens möte så de kan få se hur
den fungerar.
Fortsatt arbete i Språkcaféet
Enskilda ledamöter är engagerade i caféet. Ulla-Britt har pratat med
integrationssamordnaren i kommunen som kommer hjälpa till att sprida informationen
(med affisch, Facebook-grupp).
Kurs i att söka bidrag 20 januari
Om någon är intresserad kan Sofia skicka länken. Om någon har en projektidé som
kan realiseras med hjälp av bidrag så tar vi upp det löpande.
Förslag – bok om Hjärups historia
Idén var att skapa en bok med bildmaterial från 50-talet och framåt. Vi diskuterade
andra alternativ, som att börja med en Facebook-följetong eller liknande för att få upp
intresse och hitta Hjärupsbor som kan tänkas vilja engagera sig i projektet. Tomas
undersöker vidare och kollar med Ingegerd. Vi behöver en person som kan sköta
projektet.
Annat att rapportera
Gällande grafisk formgivning. Arrangemangsgruppen ska diskutera med Sara
Nordman om affischerna i nästa vecka. Om hon inte kan göra det så tar vi kontakt med
en annan person som visat intresse.
Vi diskuterade kring föreningens ekonomi och att vi bör använda våra resurser till fler
arrangemang. Vi tar upp frågan igen på nästa möte, exempelvis om vi kan ha öppen
fika (semlor) någon dag i vår.
Vi söker arrangemangsstöd och kan rent teoretiskt hjälpa andra att söka bidrag för
arrangemang.
Bilpool eller andra former av samåkning, bildelning har tagits upp på Facebook och vi
har gjort en enkät. Anna kollar vidare och återkopplar till styrelsen när vi har ett
konkret förslag att diskutera.

Vi behöver en ny kassör. Vi har en som kan tänka sig att sköta bokföringen men i så
fall behöver vi en som kan ta övriga ekonomifrågor.
§8

Rapport från respektive arbetsgrupp
Grönytor & parkutveckling (Sammankallande Helena Heijmink)
Gruppen har inte haft något möte sedan förra styrelsemötet.
Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)
Julkonserten hade cirka 80 besökare så det var väldigt lyckat. Programmet är utdelat.
Första arrangemanget är 1 februari. Ulla-Britt tar kontakt med Magnus Svensson på
UIF om gemensamma arrangemang, på Valborg och midsommar.
Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson)
Har inte haft möte.
Ungdom (Sammankallande Charlotte Wilhelmsson)
Ska ha möte nästa vecka och återrapporterar från det vid nästa styrelsemöte.
Deltagande i tjejmässa har diskuterats.
Information (Sammankallande Sofia Güll)
Har ett inbokat möte nästa vecka. Vi ska diskutera vidare beträffande behovet av
grafisk hjälp.

§9

Utgående skrivelser
Inga

§ 10

Inkomna skrivelser och förslag
Inga

§ 11

Övriga frågor
Datum för vårens styrelsemöten
Förslag: tisdag 13 februari, onsdag 14 mars, söndag 22 april, (årsmöte 24 april)
onsdag 16 maj (kursivt datum är preliminärt).
Nästa mötespunkt: Hur vi attraherar vi och behåller engagerade i Byalaget?

§ 12

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Anna Bruun Månsson

Justeras:
Ulla-Britt Henningsson

Sofia Güll, ordförande

