Protokoll Styrelsemöte Hjärups Byalag
Tid: Tisdagen den 13 februari 2017 kl 19-21 Plats: Biblioteket Hjärup

Närvarande: Ulla-Britt Henningsson, Margaretha Thomasson-Stern, Ingemar Persson, Sofia
Güll, Bodil Carlsson, Anna Bruun Månsson, Ingegerd Höglund.

Förhindrade: Charlotte Wilhelmsson, Marie Blohmé Enhörning, Milan Stamenkovic,
Tomas Naeslund.

Adjungerade: Mattias Onsdorff
DAGORDNING
§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 förutom att vi tog beslut om att flytta fram diskussionen kring hur vi
behåller fler engagerade.

§5

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Godkännes vid nästa möte då vi inte hunnit slutjustera de sista kommentarerna.

§6

Diskussion och beslut
Budget 2018
Vi diskuterade att ha en Byalagsdag, för att informera om byalaget och kanske bjuda
på något såsom fika eller liknande. På en sådan dag kan vi lägga en del av det
överskott som finns i föreningen. Margaretha Stern har fått information från skolan om
kostnader.
Informationsgruppen efterfrågade en större budget för exempelvis några annonser,
såsom på Facebook.
Vi diskuterade också om ungdomsgruppen kan behöva ökat bidrag för att kunna locka
någon föreläsare som är intressant för ungdomarna. Vi kan försöka söka pengar för ett
dyrare arrangemang och ifall vi inte får full ersättning från kommunen så har vi en
buffert.

Uppåkra arkeologiska center - ska vi samarrangera deras dag i september och då även
söka gemensamt arrangemangsstöd? Margaretha kollar med de som vi söker bidrag
från. När vi har mer information tar vi upp det för beslut. Flera i styrelsen ställer upp
som volontärer, 29-30 september. Vi kan också informera på Facebook för att få fler
Hjärupsbor att ställa upp som volontärer.
29-30 juni är det Skånedagarna på Jakriborg som arrangeras av kommunen. Vi
kommer inte engagera oss särskilt i detta då det sköts till fullo av kommunen.
Vi beslutade att vi godkänner budgeten men håller i minnet att det finns ett visst
överskott ifall något arrangemang som efterfrågas som kostar mer.
Hur rekrytera och behålla aktiva medlemmar? Diskussion - förhållningssätt och
idéer.
Till nästa möte: Vad vet Hjärupsborna om oss? Hur får vi fler aktiva medlemmar?
Alla styrelsemedlemmar ombedes att fundera över dessa frågor och gärna höra sig för
med folk i byn.
Vilka arbetsgrupper är aktiva? Ska vi avsluta/starta arbetsgrupper?
Vi tog beslut om att gruppen Grönytor & parkutveckling pausas.
Eventuellt ha språkcaféet som en arbetsgrupp? Vi diskuterar hur vi generellt ska
hantera den typen av sidoverksamheter. Vi kom dock inte till något slutlig beslut.
En skaparverkstad diskuterades, antingen som en del av ungdomsgruppens
verksamhet. Eller att det skulle kunna genomföras inom ramen för en ny arbetsgrupp.
Inget beslut togs.
§7

Information och uppföljning
Bilpool
Anna Bruun Månsson har haft möte med ett företag som startar en
bildelningstjänst under året. De vill gärna ha Hjärup som en av sina testplatser
och kommer leta efter bilfaddrar. Vi beslutade att vi kan erbjuda att sprida
information etc. för att de ska få igång sitt test här i byn.
Årsmötesplanering
Alla grupper behöver se till att de skickat in information till Sofia för
sammanställning av verksamhetsberättelsen.
Vi behöver komma till beslut om programmet för att ha tid till att ta fram och
trycka affischer.
Vi diskuterade vem vi ska bjuda in för att prata på årsmötet. Ingemar Persson tar
kontakt med kommunen gällande såväl Trekanten som rondellen, då vi vill ha
information om dessa projekt på årsmötet. Ingemar återkopplar till Ingegerd
Höglund så hon sen får underlag till affischen.
hjarup.se ny internetdomän

Domänen hjarup.se ägs nu av oss. Den kommer snart att omdirigeras till vår
hemsida. Den tidigare fungerar också.
§8

Rapport från respektive arbetsgrupp
Grönytor & parkutveckling (Sammankallande Helena Heijmink)
Har inte haft några möten. Gruppen pausas.
Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)
Har haft lyckade arrangemang. Det löper på enligt plan.
Vi hade en arrangemangskrock med Uppåkraskolan den 9 april men vi har löst det på
ett bra sätt. Skolan har flyttat fram sitt arrangemang.
Valborg är lite oklart men vi kallar till ett uppstartsmöte när vi får besked från
Uppåkra IF.
På midsommar kan Malin Flankör ställa upp.
Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson)
Vi har en skrivelse på förslag (se § 9 nedan). Inget för övrigt.
Ungdom (Sammankallande Charlotte Wilhelmsson)
Har inte haft möten. Är aktiva på Instagram. Det är svårt att få ett långsiktigt
engagemang från ungdomarna och gruppen har inte riktigt landat i vilka aktiviteter
som ska genomföras.
Information (Sammankallande Sofia Güll)
Informationsgruppen hade möte i januari.
Vi kollar om Charlotte kan bli redaktör för vår Facebook för att informera från
ungdomsgruppen.
Vi undersöker möjligheten att ta ut kvitto från Facebook, då vi gärna vill kunna lägga
annonser där. Anna Bruun Månsson återrapporterar till Sofia Güll om hur man tar ut
kvitto.

§9

Utgående skrivelser
Skrivelse om padelhallen
Ingemar Persson har ett förslag på skrivelse. Men vi tog beslut om att avvakta med
denna skrivelse tills vi diskuterat med kommunen.
Ansökningar
Ansökningar för fyra arrangemang rörande vårvandring, modevisning, sagofén
Isadora, Hjärupslundsgårdens trädgård.

§ 10

Inkomna skrivelser och förslag
Information från Svenska Kraftnät
För information om hur ledningen flyttas.

§ 11

Övriga frågor

GDPR gäller även föreningar. Vi skriver i nästa byablad information om vilken
information vi lagrar.
§ 12

Mötet avslutas
Avslutas.

Vid protokollet

Justeras

Anna Bruun Månsson

Ulla-Britt Henningsson

Ordförande:

Sofia Güll

