Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2002-04-11
Plats:

Fritidsgården i Hjärup

Närvarande : Marie-Louise C. Spanier, Ola Pantzar, Christina Rothman, Tor Fossum, Åsa
Fridh, Ingegerd Höglund, Rolf Lind, Margareta Tomasson Stern
Förhindrade: Kjell Nilsson, Claes Elofsson, Pille-Mai Laas, Helene Lundborg, Eva Olsson

§1

Mötets öppnande
Ordförande Marie-Louise C. Spanier hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet
öppnat.

§2

Val av justeringsman
Ola Pantzar valdes.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Christina Rothman.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen med följande tillägg under övriga frågor; skrivelse
ang grundkarta, skrivelse ang banverket, tipsrunda, valborg, skolutredning, samarbete
råden/styrelsen.

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll från 2002-03-19 godkändes. Inköp och attest regler för
byalaget är utarbetade och godkändes. Bilaga 1
Remissinstans ansökan har kommit kommunen tillgodo men ej besvarats. Bilaga 2

§6

Rapport från föreningsmötet
1/6 Hjärupsrundan
13/5 Lägerbål med scouterna
Lena Jönsson från Fältgruppen informerade om att det inte finns några resurser att hålla
fritidsgården öppen i sommar.
Brottsförebyggande rådet kommer att hålla öppna möten där det är önskvärt med
representanter från föreningslivet.
Nattvandring är under uppstart i Hjärup.

§7

Beslut från kommunstyrelsen gällande motioner om motionsspår respektive
Lommavägen
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till tekniska nämnden för yttrande
och förnyad beräkning av kostnader för anläggande av motionsspår i Hjärup. Bilaga 3
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till tekniska nämnden och miljö
–och samhällsbyggnadsnämnden för samordnat yttrande som ska vara arbetsutskottet
tillhanda senast den 17 juni 2002. Bilaga 4.

§8

Årsmötet
Tisdagen den 23 april kl:19.00 på skolan. Bilaga 5. Vi träffas 17.30
Ingegerd Höglund kopierar upp alla dokument inför årsmötet.
Åsa Fridh ordnar med det praktiska inför mötet såsom mikrofon, blädderblock, OH.
Kaka bakas av klass 5B och säljs tillsammans med kaffe för 10 kr.
Muggar, kaffe etc inhandlas av Margaretha Thomasson Stern.
Rolf Lind förbereder röstkort. Ola Pantzar, Tor Fossum och Christina Rothman
välkomnar och prickar av medlemmar samt delar ut röstkort vid entrén.
Kaffe finns till försäljning före mötet.
Ordförande håller i mötet tom 7§, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och
revisionsberättelse.
Ola Pantzar föredrar resultat och balansräkning, §8.
Ola efterhör om Pierre Sjöström kan föredraga revisorberättelsen.
Kjell Nilsson redovisar stadgeändringar.
Efter mötets avslut erbjuds underhållning och utrymme för allmänna frågor.

§9

Kopiering och distribution
Staffanstorps kommun ställer upp med kopiering av vårt första nyhetsbrev. Frågan
måste lösas på lång sikt ev med sponsring. Ärendet får återupptas av kommande
styrelse.
Tor Fossum förmedlar en ny distributionslista, synpunkter ska vara honom tillhanda
snarast.

§ 10 Nyhetsbrevet
Tor Fossum meddelar att brevets råtext är klar och nu kan sammanställas. Det har
tillkommit en intervju med Ole Fredriksson. Tor meddelar via mail när allt är klart för
tryck och distribution.
§ 11 Möte med Hjärupspolitiker
Bilaga 6
Åsa Fridh har utarbetat en inbjudan till våra politiker med två föreslagna mötesdatum,
den 16 maj eller den 21 maj. Inkommet förslag från styrelsen har även varit att förlägga
mötet i augusti. Majoriteten röstade dock för ett majmöte med motiveringen att i augusti
minskar möjligheten till påverkan då mötet blir för nära valet. Inbjudan skickas till
respektive parti som sedan själva får välja ut en representant för partiet.
En arbetsgrupp utsågs med följande personer; Åsa Fridh, Ingegerd Höglund, Christina
Rothman, där Åsa är sammankallande.
§ 12 Övriga frågor
Skrivelse ang grundkarta. Bilaga 7
En förfrågan från Byalaget att gratis erhålla några ex av en karta över Hjärup.
Skrivelse ang banverket. Bilaga 8
En skrivelse har utarbetats i Gator & Kommunikationsrådet angående Banverkets
spårdragning genom Hjärup. Styrelsen ställer sig bakom de yttre godsspåret och det
nerschaktade spåret, synpunkter inlämnas senast den 18 april till rådet. Enkätfrågan
hänvisas till kommande styrelse. Samverkan med Åkarps byalag uppmuntras.
Tipsrunda
Styrelsen är positivt inställd till tipsrundan men kommande styrelse får ta beslut i
frågan. Sittande styrelse föreslår det som en höstaktivitet med motiveringen att det
under våren redan är flera planerade aktiviteter i Hjärup.

Valborg
Scouterna har tillfrågat Marie-Louise C. Spanier om byalaget vill hålla i vårtalet under
valborgsmässofirandet. Styrelsen föreslår Kjell Nilsson som talare.
Skolutredning
Ann-Marie Thor för Skola & Barnomsorgsrådet har tagit del av konsulternas
skolutredning. Utredningen mailas till samtliga i styrelsen för kännedom.
Samarbete råden/styrelsen
Ett förbättrat samarbete har efterlyst av råden Gator & Kommunikation samt Grön &
Miljö. Styrelsen beslutade att Christina Rothman mailar justerade protokoll till
rådssammankallande.
Inkomna skrivelser bör förmedlas till berörda råd omgående. Styrelsen hänvisar frågan
vidare till kommande styrelse som får i uppdrag att utarbeta rutiner i frågan.
Hedersmedlem
Varje år ska en hedersmedlem utses av styrelsen. Priset delas ut vid årsmötet och består
av ett gratis medlemsår i byalaget samt ett diplom som Christina Rothman utformar.
Årets hedersmedlem blir Tomas Lindborg som kostnadsfritt hjälpt byalaget att upprätta
en hemsida.
§ 13 Mötet avslutas
Marie-Louise C. Spanier tackar för visat intresse och förklara mötet avslutat

Justeras:

Ordf. Marie- Louise C.Spanier

Vid protokollet:

Christina Rothman

Ola Pantzar

