
    
                                                         

 

   

Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte Hjärups Byalag 7 april 2020  
 
Närvarande: Zbigniew Glowacki, Peter Hofbauer, Ingegerd Höglund, Lisbeth Nilsson,  

Ulla-Britt Henningsson, Bodil Carlsson, Ingemar Persson, Milan Stamenkovic, Tomas 

Naeslund 
 

 

Dagordning 

  

§ 1     Mötets öppnades. Zbigniew Glowacki valdes till mötesordförande.     

  

§ 2     Justerare: Ingegerd Höglund  

  

§ 3     Mötessekreterare: Peter Hofbauer  

  

§ 4     Dagordningen godkändes.  

  

§ 5     Föregående styrelseprotokoll från 10 mars 2020 diskuterades. 

 

§ 6 Till Hjärups Byalags styrelsemöte i februari var Margareta Pauli inbjuden. Hon 

framförde då ett förslag om att Byalaget endast ska ansöka om 

arrangemangsstöd för arrangemang riktade till barn. Detta förslag godtogs 

välvilligt av Byalagets styrelse och ska gälla med omedelbar verkan. 

 

Byalaget har för 2020 beviljats ett kulturstöd om 10.500 kr, men vår kassör Peter 

Hofbauer anförde att detta belopp är för lågt när vi inte får arrangemangsstöd för 

våra vuxenarrangemang. Det bestämdes att Peter Hofbauer ska kontakta 

Margareta Pauli för en diskussion om höjning av det beslutade beloppet p g a de 

ändrade villkoren för arrangemangsstöd. Denna diskussion kan lämpligtvis tas när 

vår pågående planering för HT 2020 är klar, vilket beräknas bli i månadsskiftet 

maj/juni. 

 

  

§ 7     Vem gör vad med Verksamhetsberättelsen för 2019.   

   

          Verksamhetsberättelsen: Zbigniew Glowacki 

 Resultat & Balansräkning: Peter Hofbauer,  

          Verksamhetsberättelser från 

          Arrangemangsgruppen: Ingegerd Höglund   

          Plan & Trafikgruppen: Ingemar Persson 

 

          Samtliga dokument ska vara publicerade på vår hemsida 

          senast 10 april 2020.  

När respektive del är klart skall den skickas digitalt till Peter som ställer samman 

den och skickar ut den för en sista kontroll. Sen vill revisorn ha en kopia, när alla 

har skrivit under, och originalet sparas till årsmötet – skall kanske läggas in på 

hemsidan med underskrifter. 

 

Verksamheten skall skrivas under av respektive styrelseledamot och när den är 

underskriven lägger man den till nästa styrelseledamot och när alla har skrivit 

under den lämnas den i Peters brevlåda. På detta sätt undviker vi det fysiska 

mötet. 

 



§ 7 Styrelsen beslutar att skjuta på årsmötet till dess att det är säkert att träffas och 

att Staffanstorps kommun öppnar sina lokaler så att vi kan ha vårt årsmöte. 

 

 

             Peter Hofbauer 

Mötessekreterare 

 

 

 

Zbigniew Glowacki    Ingegerd Höglund 

Mötesordförande     Justerare 


