
Styrelsemöte 2022-08-22 Hjärups Bibliotek
Närvarande: Zbigniew Glowacki, Lisbeth Nilsson, Bodil Carlsson,
Sara Göransson, Peter Hofbauer, adjungerad Mattias Onsdorff
Frånvarande: Tobbe Hellberg

1.          Mötet öppnas:
             Zbigniew Glowacki valdes till mötesordförande

2. Justerare:
            Bodil Carlsson

3. Mötessekreterare:
            Lisbeth Nilsson

4.   Dagordningen godkändes

5. Föregående styrelsemöte 2022-06-08  godkändes och lades till handlingarna.

6. Diskussion och beslut

Framtiden
Via sociala medier håller vi invånarna uppdaterade om vad som händer i byn.
Sofia Güll hoppas på vår hjälp att via sociala medier informera om Klimat
Gudstjänsten i kyrkan den 16 okt-22.
Kan scoutgården eller stationshuset var en möjlig mötesplats för byalaget.

Kommunikation
Via Byabladet som delas ut 2 ggr per år, informerar vi om våra arrangemang.
Önskvärt att medlemmar uppger mailadresser och telefonnummer.
Förslag; ringa upp medlemmar och höra oss för om mailadresser.



Politikermöte
Politiker från alla partier är inbjudna till den 29 aug-22 och moderator Melissa
Dahlqvist kommer att hålla i mötet. Vi har lagt ut information på Facebook,
Instagram och Byalagets hemsida. Affischer kommer att sättas upp i byn.

Ämnen som berör Hjärup är: Service, Ungdomsfrågor (ex. skatepark),
Miljöpåverkan i byn och Byggande av hyreslägenheter.
Scoutgården eller Stationshuset, möjlig möteslokal?
Zbigniew mailar ut frågorna  till politikerna efter kvällens möte 22 aug-22
Melissa D och Zbigniew träffas torsdag 24 aug-22, för att gå igenom
frågeställningar till mötet. 29 aug-22. Kl. 19.00.
Vi kommer att streama, så personer som inte kan närvara fysiskt vid mötet,
har möjlighet att följa det via länk.

Naturligtvis får invånarna även ställa frågor under mötets gång, även via länk
Vi i byalaget träffas i lokalen kl. 18.00,  Peter`s son Sebastian och Mattias
ställer i ordning tekniken, träffas onsdag 24 aug-22 för genomgång.
Bord ska flyttas, Sara ordnar dukar, Bodil blomma till Melissa och Lisbeth N
vatten, glas och servetter till podiet. A4 papper: politikerna skriver sina namn
Bodil kontrollerar hur länge vi kan vara i lokalen innan larmet går på.

7. Information och uppföljning gällande punkter från förra mötet.
                       Inga

8. Rapporter från aktiva arbetsgrupper

● Arrangemang (sammankallande Lisbeth Nilsson)
Tidigare idag hade arrangemangsgruppen möte tillsamman med biblioteket.
Josefin Wallin och Sara Nordman informerar om tänkta författare. Inväntar
svar från oss om bidragsansökan från kultursekreteraren Viktoria M.
Svar från Peter (kassör): Författarna kan tillfrågas och bidragsansökan ska
inte inväntas. Möte bokas med Viktoria M 22 sep-22.
Halloween, sökes bidrog med 5.000 kr
Ulla-Britt undrar om vi kan ge Heidi Avellan 2.500 kr som stöd till Läkare utan
gränser och en delikatesskorg för 500 kr. Bifalles.

● Plan- & Trafikgruppen (sammankallande Tobbe Hellberg)
-

9. Utgående skrivelser
             Inga

10. Inkomna skrivelser
            Inga          



11.      Övriga frågor
           Planera Pubafton i samband med Ståuppkomikern den 12 okt-22, Sara undersöker
           tillgängligheten på bykrogen.
          Det kommer att hållas ett politikermöte på Hjärups Park söndagen den 28 aug-22.
          Kan kanske vara till gagn för oss, möjlighet för fler frågor på vårt möte.
          Peter undersöker vem som äger eller arrenderar scoutgården.

12 Nästa möte 27 sep -22, kl.19.00, Hjärups bibliotek

13. Mötet avslutas och ordförande tackar för ikväll.

Hjärup
2022-08-22

Sekreterare Ordförande Justerare

Lisbeth Nilsson Zbiegniew Glowacki Bodil Carlsson


