
Arbetsmöte 2022-02-03

Närvarande: Zbigniew Glowacki,Tobbe Hellberg,Ingegerd Höglund,Sara Göransson,
Peter Hofbauer, Lisbeth Nilsson via datalänk
Frånvarande:Bodil Carlsson, adjungerad Mattias Onsdorff

Ingen ordförande eller justerare utsedd till arbetsmötet

Minnesanteckningar skrivs av Lisbeth Nilsson

På de uppsatta affischerna ska datum ändras snarast, till den 11/6-22, en del är ändrade.
De som ser en affisch med tidigare datum 21/5-22, vänligen ändra till aktuellt datum.

Ingegerd H har kontaktat per e-mail ansvariga på: StaffanstorpsAktuellt, Kultursekreterare,
Senior i Hjärup, Spegeln, Bibliotek som fått utskick, Hjärupsgården, HMC,
Församlingsgården, Tempo, Jakri, Studio S, Skånebyn, Facebook och Hemsidan.

Ingegerd H har haft kontakt med Carl Sigeback Red Planet, diskussion om program, arvode
1.000kr x 4.
Limus musikskola Hjärup Uppåkraskola, Gabrielle Katthän, intresserade att ställa upp
(inomhus). Kostnad ?
Kent Olofsson, boende på Malenas väg, kan tänka sig att spela en fanfar, Program och
arvode?
Avvaktar kontakt med “Padan” Patrik Andersson.

Kerstin Ringdahl har kontaktat Emil Jensen med nytt datum, inte fått något svar.
Ej heller fått svar på brev till Johan Wester, är vi intresserade så ska vi nog kontakta hans
bolag Skånemotor. Inget samarbete längre mellan Johan Wester och Anders Jansson.

Tröjor och T-shirt med Byalagets logga bör vi i byalaget bära under dagen, frågan ska
ställas till Ingrid Gyllenbäck om hon har fler som vi kan få.

Byabladet ska delas ut till alla hushåll, där program för dagen beskrivs.
Kan med fördel vara lite kraftigare papper.



Byalaget ska ha en egen monter, ( Byalagets tält) där information om vad vi gör och står för
ska kunna tas del av, bör vara 2 personer från byalaget på plats.
(RollUp) och Förslagslåda.
Tipsrundan börjar här, med frågor från då och nu. Första pris ??

Bra om matstånden kan öppna eller stänga någon timme eller två innan
evenemangen börjar eller slutar. Bestämmer tiden vid senare tillfälle.

Sara G har haft kontakt med Magnus Svensson, vet inte helt säkert om han vill ställa upp
som konferencier för dagen. Han föreslår att Sara G ska kontakta Cornelius Löfmark.
Han verkar väldigt proffsig, så han kostar nog en del, får hoppas på lojalitet med Hjärup.

Sara G tar hand om evenemangsbokningar, konferencier, bokningar för företag av olika slag,
såsom mat och uppvisningar, kontaktar även Tempo. Kostnad för företagen är 1.000 kronor.
Utställare/matlagare ska ta med egna bord/utrustning till anvisad plats.

Lisbeth N hör med Studio S om de är intresserade att komma och visa upp sin
dansverksamhet. Kostnad 1.000 kronor.

Peter H vill gärna ha en lista på önskade personer och deras arvode för att kunna ansöka
om bidrag från kommunen till jubileumsdagen. Ju mer vi kan specificera för att göra en
kostnadskalkyl, ju bättre möjligheter har vi till att få ett kulturstöd.
Bra om vi även kan specificera underhållningen till både barn och ungdomar, gärna ett
programblad. Även annan utrustning som behövs.

Peter H och ingegerd H ansöker i en skrivelse om tillstånd hos både kommunen och
polismyndigheten.

Tobbe H är teknikansvarig.

Bra om vi kan göra en tidslinje och skissa upp aktiviteter, program, layout och tillstånd.
Elanslutning och bajamajor ska ordnas, kostnad ?

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Övrigt som vi tog upp på mötet, som inte tillhör jubileums arbetet.
Mattias O har kontaktat Zbiegniew G, han vill inte vara teknikansvarig för utrustning av
högtalare och bildvisning. Tobbe H känner sig trygg med tekniken och kontaktar Lars Fridh
inför föredraget den 24/2-22.Han hör sig även för om Lars Fridh kan tänka sig att vi streamar
föredraget.

Zbiegniew G har blivit kontaktad av en privatperson, som berättade att Klöverlyckans
vårdhem ska läggas ner den 1 april 2022. Väldigt kort varsel. Det drabbar 11 boende som
kommer att förflyttas till andra boende i kommunen.
Det visade sig efter att Ingegerd haft kontakt med verksamhetschefen att avtalet med
kommunen går ut den 1 april 2023, således inte i år. Vet ej om det även påverkar Bykrogen
och “Senior i Hjärup”.



Vi har fått en inbjudan till kulturinformation den 10 mars-2022, kl. 18.00,  gällande olika
sorters stöd man kan söka för både barn, ungdomar och vuxenevenemang.
Bodil C, Tobbe H och Lisbeth N har anmält sitt intresse till informationsmötet.
Vem anmäler oss ?.

Styrelsemöte och  Arbetsmöte 28 februari-22, kl. 19.00l
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Minnesanteckningar gjorda av

Lisbeth Nilsson


