Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2002-05-23
Plats:

Fritidsgården i Hjärup kl:18.30

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

Mötets öppnande
Ordförande Kjell Nilsson hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.
Tomas Lindborg som skapat byalagets hemsida har vid årsmötet utsetts till
hedersmedlem för år 2002. Kjell överräcker diplom och medlemsskap för ett år.

§2

Val av justeringsman
Heléne Lundborg valdes.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Christina Rothman.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll från 2002-04-29 godkändes.

§6

Byalagets reviderade stadgar
Bilaga 1
Den slutgiltiga versionen av stadgarna delades ut under mötet. Rådssammankallande
erhåller motsvarande under mötet 2002-06-04.

§7

Styrelsens arbetsfördelning, arbe tsformer och rutiner
Adresslista:
Den interna adresslistan är klar och distribueras av Christina Rothman. Den externa
adresslistan utarbetas för att sedan finnas tillgänglig på offentliga platser såsom
hemsidan och biblioteket.
Arbetsfördelning:
Kjell Nilsson har utarbetat ett förslag på arbetsfördelning, förslaget mailas internt för att
sedan ges utrymme för synpunkter.
Information:
Lotte Gjörup utses till ställföreträdande informationsansvarig med tyngdpunkten på att
vara behjälplig med hemsidan.
Kopiering:
Styrelsen noterar med tillfredsställelse att kopieringsfrågan är löst genom Bo Nilsson.

Medlemsrekrytering:
Kjell Nilsson och Tor Fossum utarbetar ett informatio nsblad som ska innehålla
postgiroblankett och medlemsanmälan. Bladet ska sedan användas för utdelning vid
evenemang, i skolan för hemsändning med eleverna, på biblioteket, på andra allmänna
platser och naturligtvis för styrelse- och rådsmedlemmarnas rekryt ering av medlemmar.
Styrelsen utser en arbetsgrupp med Heléne Lundborg, Bo Olsson och Lotte Gjörup för
att marknadsföra byalaget under Hjärupsrundan och cykelstigsinvigningen den 1 juni.
Det är fritt fram för var och en att marknadsföra byalaget i syfte fö r att öka
medlemsantalet.
Affischering:
Åsa Fridh föreslår att Byalaget ska ha affischer utanför Matöppet och Blombergs. Åsa
och Lotte Gjörup uppdrages att åtgärda detta under förutsättning att det inte drar några
större kostnader.
§8

Inköps –och attestinstruktioner
Bilaga 2
Styrelsen godkänner de nya inköps –och attestinstruktionerna.

§9

Rapport från kassören
Bo Nilsson delade ut balansrapporten under mötet och rapporterade att det finns
11.717 kr i kassan. Styrelsen beslutade att öppna ett postgirokonto med omedelbar
justering.

§ 10 Rapport ang intresseråden
Den 4 juni kl:19.00 träffas rådssammankallande och den av styrelsen utsedda gruppen
med Åsa Fridh, Ingegerd Höglund, Tor Fossum och Kjell Nilsson, på fritidsgården för
att utarbeta framtida arbetsformer och rutiner för råden och styrelsen. Styrelsen beslutar
på förslag av Åsa Fridh att ett ungdomsråd ska bildas och uppdrar åt Åsa att komma
med förslag till styrelsen på en sammankallande för rådet. Styrelsen är även intresserad
av att ett företagarråd bildas och kommer på olika sätt att väcka frågan.
§ 11 Intresserådens uppgifter och samverkan med styrelsen
Kjell delar ut ett utkast till arbetsformer för råden. Synpunkter lämnas till Kjell senast
den 27 maj.
§ 12 Inkomna skrivelser
En inkommen skrivelse från Sven-Åke Leinerud på Kultur och fritid angående
föreningsbidrag. Skrivelsen hänskjuts till kommande möte 2002-06-17.
§ 13 Yttranden och skrivelser från byalaget
Styrelsen diskuterade skrivelsen gällande övergångsställ vid posten som är förberedd av
Gator och Kommunikationsrådet. Styrelsen föreslår ett tillägg i skrivelsen där flytt av
befintlig postlåda till andra sidan gatan samt hastighetsövervakning bör ingå. Kjell
Nilsson lägger fram förslaget till rådet och efter godkännande kan skrivelsen avges av
byalaget enligt fastställd form.
§ 14 Rapport om aktuella kommunärenden
Beträffande kommunärenden finns det några punkter i nämnder som är aktuella för
Hjärup enligt information från Rolf Lind. Christina Rothman rapporterade från
fullmäktigemötet angående Forum Hjärup.
Kjell Nilsson har erhållit en icke-offentlig sammanställning av samtliga remissyttrande
angående översiktsplanen, som kommer att cirkuleras inom styrelsen.

§ 15 Genomförda aktiviteter
Valborgsmässotal
Kjell Nilsson representerade byalaget genom sitt tal.
Politikermöte
Genomfördes den 21 maj med stor framgång. Mötesanteckningar från Lotte Gjörup och
Helén Lundborg kommer att anslås på biblioteket och hemsidan. De förmedlas även till
styrelsen och rådssammankallande.
Onsdagen den 21 augusti inbjuds åter politikerna till ett formellt möte där de ska
presentera sitt program för nästa valperiod gällande Hjärup. Kjell Nilsson skickar en
inbjudan till samtliga partier.
§ 16 Beslutade aktiviteter
Föredrag om arkeologiska utgrävningarna den 24 september. Åsa Fridh är projektledare
och återkommer med underlag för kvällen till nästa möte 2002-06-17 inom ramen för
aktivitetsprogrammet (se §17).
§ 17 Aktivitetsprogram
Förslag har inlämnats till Kristina Börebäck som har sammanställt en lista på aktiviteter.
Till varje aktivitet utses en projektledare som till nästa möte 2002-06-17 uppdras att ta
fram underlag och lägga fram ett konkret förslag på genomförandet av aktiviteten,
inklusive budget.
Stavgång:
Margaretha Thomasson Stern.
Tipspromenad: Kjell Nilsson och Bo Olssson. Den 18 augusti och den 15 september.
Konstvandring: Ingegerd Höglund. I oktober
Deckarafton: Kerstin Ringdahl. I början av november
Julmarknad:
Kjell Nilsson i samarbete med UIF mfl
Jazzafton:
Bo Nilsson. I januari
Musikkväll:
Tor Fossum. I februari
§ 18 Övriga frågor
Vilka frågor ska byalaget driva under hösten? Fundera till nästa möte vilka frågor och
uppgifter styrelsen ska koncentrera sig på.
Gator och Kommunikationsrådet har genomfört en enkätundersökning angående
tillgängligheten till centrum. Sammanfattningen presenteras vid nästa styrelsemöte
2002-06-17.
§ 19 Mötet avslutas
Kjell Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Vid protokollet:

Christina Rothman

Heléne Lundborg

