Protokoll Hjärups Byalag
Tid: Måndagen den 11 februari, 2019 kl 19-21
Plats: Biblioteket
Närvarande: Ulla-Britt Henningsson, Ingegerd Höglund, Ingemar Persson, Bodil
Carlsson, Anna Bruun Månsson, Sofia Güll
Frånvarande:, Tomas Naeslund, Charlotte Wilhelmsson,, Milan Stamenkovic, Peter
Hofbauer, Michael Tsiparis
Adjungerad: Lars-Göran Mattisson
Inbjudna: Nils Bacos och Cecilia Brunnström, från Anställ Privat
DAGORDNING
§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande
● Sofia Güll
§ 2 Val av justerare
● Ulla-Britt Henningsson
§ 3 Val av mötessekreterare
● Anna Bruun Månsson (fram till 20.00) samt Sofia Güll (efter 20.00)
§ 4 Godkännande av dagordning
● Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående styrelseprotokoll
● Saknar påskrivet protokoll för oktober 2018 och januari 2019. Milan
Stamenkovic ska ta med utskrift till nästa styrelsemöte för underskrift.
§ 6 Information
● Cecilia Brunnström och Nils Bacos informerar om projektet Nya jobb Lundaland
Syftet med projektet är att sprida en digital plattform som förenklar för privatperson att
anlita en annan privatperson för uppdrag av olika slag.
Grunden för projektansökan är att skapa en informationskampanj om att folk måste
känna till att man får lov att göra så här. Det handlar framförallt om enklare typer av
småtjänster, såsom att passa barn, trädgårdsarbete osv. Projektet har fått mycket
positivt gehör från Svenskt Näringsliv, myndigheter och andra aktörer.Projektet
innefattar en matchningstjänst som är platspositionerad.
Riktar sig främst till skolungdomar, pensionärer, asylsökande och andra som vill
komma in i lagom takt eller i mindre omfattning på arbetsmarknaden.
Fördelar för de som använder tjänsten: lätt att hitta personer i närheten, som dessutom
har referenser. Informationskampanjen är fokuserad på att man ska förstå att man har
juridisk rätt att anlita privatpersoner.
Vi diskuterade Byalagets roll i detta och på vilket sätt vi kan medverka. Vi kom fram till
att vi kan ge Anställ Privat möjligheten att hålla ett föredrag om detta i byn och att vi då
berättar om Byalaget. Vi avvaktar dock först beslut huruvida projektet kan få bidrag
genom Leader Lundaland.
För ytterligare underlag om projektet, se bilaga till protokollet.

Lägesrapport från valberedningen genom Lars-Göran Mattisson:
En ny styrelseledamot är föreslagen. Valberedningen söker fortfarande efter ny ordförande.

§ 7 Diskussion och beslut
Påtryckning om tillfälliga återvinningsstationer
Ulla-Britt Henningsson utformar förslag till skrivelse och skickar den till styrelsen för
kommentarer.
Samarbete med Studiefrämjandet
Anna Bruun Månsson håller i kontakten med Studiefrämjandet. Samarbete är inte
just nu men kanske i framtiden.

aktuellt

Policy för vilka verksamheter (företag, tjänster, föreningar, projekt osv) inom Hjärup
som vi vill ge stöd.
Frågan bordlades.
Planering inför årsmötet
Arbetet med verksamhetsberättelse, budget och övriga dokument behöver påbörjas.
Sammankallande i respektive arbetsgrupp skriver om sina områden.
Valborg
Ulla-Britt Henningsson ansvarar för uppstartsmöte den 13 februari tillsammans med övriga
involverade föreningar, dvs Uppåkra IF Fotboll, Hjärups scoutkår och Floorball KidZ..
§8

Nytt från våra fokusområden

Hjärups park - aktivitetspark för alla åldrar
Inget nytt att rapportera,
Städdag (Tomas, Mattias, Anna, Sofia)
Inställd. Punktenstryks.
Maker Space (Anna)
Anna har pratat med biblioteket och kommer fortsätta en dialog, i första hand
kring deras planer på att ha ett materialbibliotek.
Förespråka föreningshus/ungdomsgård (Michael)
Inget nytt att rapportera.

Locka medlemmar och aktiva med öppen fika/after work (Ingegerd, Michael,
Sofia)
Inget nytt att rapportera.
Introduktion och mentorer för nya styrelsemedlemmar (Sofia)
Inget nytt att rapportera.
Nå ut till nyinflyttade och till nya medlemmar (Informationsgruppen)
Inget nytt att rapportera.
Förespråka en rondell och säker trafiklösning i korsningen
Lundavägen/Väståkravägen (Plan- och trafikgruppen)
Inget nytt att rapportera.
§9

Rapport från respektive arbetsgrupp

Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)
Planeringen för höstens arrangemang har påbörjats.
Plan & Trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson)
Inget nytt att rapportera.
Information (Sammankallande Sofia Güll)
Inget nytt att rapportera.
§ 10

Utgående skrivelser
Inga.

§ 11

Inkomna skrivelser och förslag
Inga.

§ 12

Övriga frågor
Ulla-Britt Henningsson kontaktar Taina Ahola på kommunen för att få fler
aktiviteter i Hjärup under Seniorveckan.
§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Sekreterare
Anna Bruun Månsson

Mötesordförande
Sofia Güll

Justerare
Ulla-Britt Henningsson

