Protokoll styrelsemöte i Hjärups Byalag
Tid: Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 19.30-21.00 Plats: Biblioteket Hjärup

Närvarande: Ingegerd Höglund, Ulla-Britt Henningsson, Peter Hofbauer, Bodil Carlsson,
Lisbeth Nilsson, Zbigniew Glowacki, Lars Fridh, Ingemar Persson.

Förhindrade: Anna Bruun Månsson, Milan Stamenkovic, Tomas Naeslund.
Adjungerad: Mattias Onsdorff.
DAGORDNING
§1
Mötets öppnande och val av mötesordförande
Valdes: Peter Hofbauer.
§2

Val av justerare
Valdes: Ulla-Britt Henningsson.

§3

Val av mötessekreterare
Valdes: Ingemar Persson.

§4

Godkännande av dagordning
Godkändes.

§5

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Då protokollet ännu inte var helt klart, senarelades godkännandet till nästa
styrelsemöte.

§6

Information
Arrangemangsgruppen informerade och Ingegerd Höglund presenterade hösten 2019
års program, som godkändes av styrelsen.

§7

Diskussion och beslut
Förslag på mall för kallelser och protokoll för framtida styrelsemöten. Ärendet blev
uppskjutet till kick off den 1 september.
Uppdatering av mail-lista med nya styrelsemedlemmar, uppdrogs åt Mattias Onsdorff
att göra detta.
Uppdatering av Google Drive rättigheter. Punkten hänfördes till den 1 september.

§8

Utgående skrivelser
Inga skrivelser.

§9

Inkomna skrivelser och förslag
Önskemål från Johan Dahlberg om sänkning av hastigheten till 40km/h på
Väståkravägen.

§ 10

Övriga frågor
Mötet enades om söndagen den 1 september 2019 kl. 11 – 15 för kick off.
Datum för politikermötet är satt till torsdagen den 19 september 2019 kl. 19.00 på
Hjärupslundsskolan.
Malin Flankörs och Sofia Gülls insändare i Sydsvenkan angående slöjförbud i skolan
gav lite efterverkningar. Byalaget som är politiskt oberoende ska inte uttala sig i
frågan.
Peter Hofbauer tar fram regler för hur Swish ska användas i Byalaget.
Ingegerd Höglund håller på att samla in material till Byabladet nr 2/2019 och hon vill
gärna ha in förslag på text. Peter Hofbauer ska inkomma med text angående de nya
villkoren för medlemskap som ska gälla fr.o.m. 2020.
Vendeltidsdagarna äger rum 24-25 augusti 2019. Ivar Sjögren är projektledare för
detta arrangemang och han har meddelat att han gärna vill ha volontärer från Byalaget
som hjälper till under arrangemanget. Han kommer att ta kontakt angående detta i
Byalagets räkning.

§ 11

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Ingemar Persson

Justeras:

Ulla-Britt Henningsson

Peter Hofbauer

