Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2002-04-29
Plats:

Scoutgården i Hjärup kl:18.30

Närvarande : Kjell Nilsson, Bo Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Åsa Fridh,
Ingegerd Höglund, Helene Lundborg, Bo Olsson, Kerstin Ringdahl, Margareta
Thomasson Stern
Förhindrade: Tor Fossum, Lotte Gjörup, Pille-Mai Laas, Rolf Lind
§1

Mötets öppnande
Ordförande Kjell Nilsson hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justeringsman
Ingegerd Höglund valdes.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Christina Rothman.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen med följande komplettering under §13; mötesdagar
och information.

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll från 2002-04-11 godkändes.

§6

Årsmötet
Kjell Nilsson får i uppdrag att skriva de nya stadgarna. Kjell bjuder in årets
hedersmedlem Tomas Lindborg till kommande styrelsemöte 020523 för överlämnande
av diplom och medlemskort.

§7

Styrelsens konstituering
Styrelsen beslutar konstituera sig enligt följande:
Ordförande:
Kjell Nilsson enl. årsmötets beslut 020423
V. ordförande:
Ingegerd Höglund
Kassör :
Bo Nilsson
Mötessekreterare: Christina Rothman
Adm sekreterare:
Margaretha Tomasson Stern
Kassör:
Bo Nilsson som valdes vid ett icke protokollfört sammanträde i
anslutning till årsmötet.
Informationsansvarig:Tor Fossum
Rådsansvarig:
Åsa Fridh
Kommunobservatör: Rolf Lind
Ställföreträdande
mötessekreterare: Lotte Gjörup och Helen Lundborg
Övriga suppleanter ombedes att välja intresseområde, alternativt bli aktiva i något råd.
Suppleanterna cirkulerar enligt efternamnets alfabetiska ordning när de träder in för
ordinarie ledamot.

§8

Firmateckning
I enlighet med stadgarna tecknas byalagets firma av ordföranden Kjell Nilsson och
kassören Bo Nilsson var för sig.
Styrelsen uppdrar åt Kjell Nilsson och Bo Nilsson att meddela registreringsändringar till
Skattemyndigheten, Sparbanken Finn, etc.
Styrelsen uppdrar åt Kjell Nilsson och Bo Nilsson att se över den nuvarande
attestinstruktionen enligt bilaga 1 och återkomma med förslag till kommande
styrelsemöte.

§9

Styrelsens arbetsformer, rutiner
Christina Rothman uppdrages att förmedla en ny adresslista. Åsa Fridh uppdrages att
distribuera namnen på alla råd och samtliga medlemmar.
Medlemsregistret finns tillgängligt hos vår kassör Bo Nilsson.
Protokollhantering; en vecka hos mötessekreteraren, protokollet mailas sedan till alla
styrelsemedlemmar som har tre dagar på sig att inlämna eventuella synpunkter. Därefter
justeras protokollet och anslås på bibliotekets anslagstavla samt läggs ut på hemsidan.
Sedan förmedlas protokollet via mail till styrelsen och respektive rådsansvarig.
Invändningar mot det slutgiltiga protokollet tas upp på närmast kommande
styrelsemöte.
Margaretha Tomasson Stern övertar tidigare handlingar från Christina Rothman och
organiserar en pärm för byalaget där alla originalhandlingar arkiveras.
Bo Nilsson tittar över inbetalningsrutinerna för medlemmarna och återkommer med
eventuella förändringar på kommande styrelsemöte.
Kopieringsproblematiken utreds och tas upp på kommande styrelsemöte.
Kjell Nilsson följer upp framställning till kommunen om att byalaget skall få status som
remissorgan i frågor som rör Hjärup.

§ 10 Intresserådens aktiviteter
Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund, Åsa Fridh och Tor Fossum uppdras att boka ett möte
med råden angående framtida arbetsrutiner.
Råden är ett förberedande organ som är rådgivande och idégivande. Styrelsen
understryker tidiga re beslut att skrivelser och yttranden på byalagets vägnar endast får
avges av styrelsen. Då underlag till skrivelser tas fram av något råd skall förutom
ordföranden även rådssammankallande underteckna.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inga inkommande skrivelser.
§ 12 Avgivna yttranden och skrivelser
Bilaga 2. Remissyttrande beträffande skolan 2002-04-24.
Barn –och ungdomsrådets sammankallande Ann-Marie Thor har förberett ett yttrande i
frågan. En arbetsgrupp från styrelsen utsågs på det icke protokollförda sammanträdet
2002-04-23 bestående av Åsa Fridh, Lotte Gjörup, Kjell Nilsson och Ingegerd Höglund
för att tillsammans med rådet ta fram ett yttrande till Barn –och ungdomsnämnden.
§ 13 Planerade aktiviteter
Valborgsmässotal
Kjell Nilsson håller årets valborgsmässotal för byalagets räkning.

Politikermöte
Åsa Fridh lämnade rapport angående mötet som är planerat till den 21 maj. Samtliga
partier i fullmäktige är representerade. Kjell Nilsson skriver en formell bekräftelse till
respektive politiker. Arbetsgruppen bestående av Åsa Fridh, Ingegerd Höglund och
Christina Rothman sammanträder söndagen den 5 maj. Styrelsen beslutar att ett belopp
på högst 300 kronor får användas för projektet med Åsa Fridh som projektansvarig.
Behjälpliga vid mötet är Helén Lundborg och Margaretha Thomasson Stern.
Föredrag om arkeologiska utgrävningar
Planerat till den 24 september. Gratis för medlemmar och 30 kronor för icke
medlemmar.
Styrelsens mötesdagar
Torsdagen den 23 maj kl: 18.30 på Fritidsgården
Måndagen den 17 juni kl: 18.30 på Scoutgården
Tisdagen den 20 augusti kl: 18.30 på Fritidsgården
Torsdagen den 19 september kl:18.30 på Fritidsgården
Tisdagen den 5 november kl:18.30 på Fritidsgården.
Information
För införande i Staffanstorpsaktuellt kontakta Tor Fossum före den 2 maj.
§ 14 Förslag till aktiviteter under året
Det uppdras åt samtliga styrelseledamöter och suppleanter att ta fram förslag till
aktivitetsidéer. Idéer mailas till Kristina Börebäck som sammanställer allt till
kommande styrelsemöte.
§ 15 Övriga frågor
Forum Hjärups slutrapport kommer att redovisas på fullmäktigemötet den 6 maj
kl:19.00, Christina Rothman representerar byalaget.
Margaretha Thomasson Stern meddelar att ett möte angående Hjärups centrum kommer
att hållas den 14 maj.
§ 16 Mötet avslutas
Kjell Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justeras:

Ordf. Kjell Nilssson

Vid protokollet:

Christina Rothman

Ingegerd Höglund

