
Styrelsemöte 2022-12-14 hos Lisbeth, Mårtens väg 3,
Närvarande: Zbigniew Glowacki, Lisbeth Nilsson, Peter Hofbauer, Sara Göransson,
Bodil Carlsson och 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 2022-11-10, godkändes och lades till handlingarna.

6. Diskussion och beslut

Framtiden
Prioritering för kommande månaderna
Sara G kontrollerar kostnaden att få gjort reflexer som vi sedan
kan sälja till allmänheten.

Scouterna/Henrik är intresserad av samarbete mellan oss och dem,
Peter H bokar möte till 2:a veckan i januari 2023.

Kommunikation
Lisbeth N skickar utarbetat byablad till Sara G inför layout och tryckning.

Rekrytering av nya medlemmar
Peter Hofbauer söker Anna Bruun Månsson för kontakt med ungdomar
som studerar eller jobbar inom sociala medier. Hör med dem om de vill
hjälpa oss i byalaget att jaga medlemmar.



Sara Göransson kontrollerar om det är ekonomiskt möjligt att starta upp en
APP för Hjärups Byalag, där vi kan informera och hålla kontakt med våra
medlemmar. Finns kanske möjlighet att ordna med rabatter på företag och
tjänster. Lättare att följa detta via APP.

För att värva nya medlemmar, måste vi bli mer attraktiva.
Förtydligande gällande gratis inträde vid våra egna arrangemang.
Medlemmar över 80 år eller som fyller 80 under 2023 har fri entré till våra
egna arrangemang.

7. Information och uppföljning gällande punkter från förra mötet.

8. Rapporter från aktiva arbetsgrupper

● Arrangemang (sammankallande Lisbeth Nilsson)
Arrangemangsgruppen nästa möte 12 jan-23, inför höstens program.
Våra egna arrangemang inför våren 2023.
9 feb Lars Hector, 4.500 kr plus moms, föreläser/berättar om Anita Ekberg
10 mars Mellodisco uteblir pga dubbelbokning av skolans matsal.
23 maj Kalasorkestern, 6.700 kr, underhåller med musik.
23 juni Midsommarfirande, ca 3.000 kr

Samarrangemang Byalaget/Biblioteket.
Patrik Svensson 14/3 och Lina Wolff 27/4. 7.500 kr vardera excl.
resekostnader, uppskattade intäkter 1.200 kr
Barnföreställningar: 2 st. 1 april “Regnbågens dag” (Lilla Vilda Teatern),
6 maj “Listigt” Alfons Åberg (Sagofen Isadora)
Sammanlagt arvode från Byalaget 5.550 kr, uppskattade intäkter 1.200 kr

Förslag inför Hösten 2023
7 sep Per Belander, inriktning på både naturvård och hållbarhet
31 okt Halloween

Andréas Glingfors, föreläser om mobbning, mobilen, barn och internet.
Lisbeth N kontaktar skolans rektor, scouterna, biblioteket, UIF, församlingen
och Staffanstorps kommun och hör om alla kan samverka så det kan bli en
föreläsning som riktar sig till föräldrar i byn.

Zbigniew G har försökt att nå Sophie Dahlbäck, studerande Hjärup, som vann
i programmet “Hela Sverige bakar”. Bodil C försöker nå henne via andra
kontakter.

Peter H tar med sin dator till Lars Hector´s föreläsning den 9 feb-23.
Lisbeth N meddelar Lars Hector att lån av dator är ordnad.

● Plan- & Trafikgruppen (sammankallande Tobbe Hellberg)
-



9. Utgående skrivelser
Inga

10. Inkomna skrivelser
Verksamhetsstöd beviljat med 40.000 kr från Staffanstorps kommun.

11.      Övriga frågor
Tryckerikostnader via Staffanstorps kommun, Birgitta Sund 1.590 kr (6%moms)

“                    “   Bloms tryckeri, kostnad 2.938 kr (25%moms)
3.000 st ex av byablad för utdelning i byn/några liggande på ordnade platser.
A-5 storlek, plus inbetalningsuppgifter som Peter H har tagit fram.
Nyckelförteckningen finns hos Peter H, finns även inne i boden.
Hedersmedlemmar har fritt medlemskap, men betalar vid arrangemang.

12 Nästa möte 18 jan - 23, kl.19.00, Biblioteket.

13. Mötet avslutas och ordförande tackar för ikväll och önskar alla God Jul.

Hjärup
2022-12-14

Sekreterare Ordförande Justerare

Lisbeth Nilsson Zbiegniew Glowacki Bodil Carlsson


