Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2004-01-13

Plats:

Centrumgården i Hjärup kl. 19.00

Närvarande:

Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund, Margareta Thomasson Stern, Tor Fossum,
Bo Olsson, Bo Nilsson, Kerstin Ringdahl, Lotte Gjörup, Christina Rothman, Johan
Wredin, Åsa Fridh, Heléne Lundborg, Annelie Nilsson

Förhindrade:

Kristina Börebäck

Nästa möte:

Tisdagen den 10 februari 2004 kl. 19.00 på Bykrogen.

§1

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

§2

Val av justerare
Kerstin Ringdahl

§3

Val av mötessekreterare
Lotte Gjörup valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Styrelsen godkänner protokollet från förre styrelsemöte 2003-12-08.

§6

Rapport från kassören
Kassören redovisar kassabehållning.

§7

Medlemsrekrytering, medlemsåtgärder
F.n. 338 medlemmar, varav dock 14 tidigare medlemmar ej betalt årets avgift.
Ingegerd Höglund uppdaterar informationsbrev till nya medlemmar inför 2004.
Ingegerd kollar om det finns en hyresgästförening på Jakri för ett ev.
informationsmöte om Byalaget. Information om byalaget skall ges i samband med
de gemensamma föräldramöten på skolan i vår.

§8

Inkomna yttranden och skrivelser från Byalaget
2003-12-08 Till Kommunen. Synpunkter på Hjärups nya skola, speciellt den
framtida lokaliseringen av biblioteket.
Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.
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§9

Yttranden och skrivelser till Byalaget
§9: Ändring på 4:e skrivelsen:
2003-11-20 Från NS Kultur och Fritid. Beviljat bid rag till julmarknaden.
2003-12-11 Från Skattemyndigheten. Besked om slutlig skatt enl. 2003 års
taxering. Skatt = 0.
2003-12-22 Julkort från kommunen.
2003-12-24. Från NS Kultur och Fritid. Inbjudan till samråd om utformning av
motionsstråk och Hälsans Stig i Hjärup. (Margareta Stern och
Ingegerd Höglund deltar i mötet)
2003-12-30 Från Kultur- och Fritidsnämnden. Protokollsutdrag från möte ang.
ridanläggning 2003-12-03 (Kopia till Åsa Friedh)
2003-12-30 Från Kultur- och Fritidsnämnden. Protokollsutdrag betr. beslut om ny
anslagstavla 2003-12-03.
Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.

§ 10

Rapport om andra aktuella åtgärder, aktiviteter mm.
2003-11-24 Möte med kommunen (Bernt Strömgård, Göran Berggren och Pär
Hammarberg) för information om aktuellt läge betr. skolan.
2003-12-06 Julmarknad i Hjärup
2003-12-10 Styrelsens informella möte.
2003-12-18 Möte med den politiska Hjärupsgruppen betr. skolan,
översiktsplaneringen mm. Information om mötet till styrelsen i mail.
2004-01-12 Kjell Nilsson deltar i officiellt besök och visning på Rådhuset .
Pressklipp som rör Hjärup: Sydsvenskan har skrivit om: Banverket, lärarnas show
på Hjärups skola, Riksdagens besök på Jakri, Hälsans Stig, Ridhuset,
fotoutställningen, kameraövervakning på stationen, mopedskola, Fritidsgården och
bredband.
Margareta Stern ombesörjer pressklipp även från Skånska Dagbladet framöver.

§ 11

Rapport om aktuella kommunärenden
Kommunfullmäktiga:
Inget att rapportera.
Nämnderna:
Det finns 40 barn i kö till förskoleplats i Hjärup. Socialnämnden erbjuder plats i
Staffanstorp. Ser på möjlighet för lokaler i UVS byggnad. Byalagets Skolgrupp
skall engagera sig i frågan (Stina).
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§ 12

Inkomna förslag (förslagslådan)
Placering av den nya skolan på Jakri. Julmarknaden bör hålla till på Jakri.

§ 13

Intresseråden.
Är det dags att återuppliva Barn- och Ungdomsrådet? Johan Wredin lägger in en
notis på hemsidan.
Det har tagits initiativ till ett nytt råd: Företagarrådet. Styrelsen godkänner härmed
Olle Möller som sammankallande.
Det föreslogs att Grön och Miljö rådet arbetar med frågor kring Hälsans Stig och
kontakten till Markteknik. Johan Wredin lägger in en blänker om behov av fler
medlemmar till rådet.

§ 14

Information, hemsidan, Byabladet mm
Information till nyinflyttade: Under lay-out. Ingegerd Höglund assisterar med
korrekturläsning. Styrelsen lämnar sina ev. synpunkter innan mötet i februari.
Byabladet 2004: inför årsmötet – slutet maj – september – mitten november
Deadlines och utgivningsdatum kommer att finnas på hemsidan.
Hemsidan:
Ansvarig för uppdateringar: Johan Wredin
PDF-filer av protokoll: Stina Rothman
Kalendarium: Tor Fossum med kopia till Stina.
Information om arbetsgrupper läggs in på hemsidan. (Johan)
Lindivent vill inte sponsra hemsidan längre. Tor Fossum ansvarar för praktiska
saker i samband med att Byalaget tar över sidan och redovisar underlag för
styrelsens beslut till nästa möte.

§ 15

Byalagets verksamhet 2003, lägesrapport 2004-01-07, jämförelse med
Verksamhetsplanen för 2003
Kjell Nilsson har sammanställt en fyllig redovisning på 12 sidor om vad Byalaget
hittills gjort inom olika områden. Detta interna arbetsmaterial har varit utsänt till
styrelse och råd för synpunkter. Materialet gås igenom och diskuteras. Styrelsen
uppdrar därefter åt Kjell Nilsson att ta fram en bearbetad version på grundval av
framkomna synpunkter. Denna skall användas som underlag för fortsatta åtgärder,
framför allt av styrelsen, arbetsgrupperna och råden men också finnas tillgänglig
externt, bl.a. på Biblioteket och Hemsidan. (Den bearbetade versionen, PM 200401-15, fogas som bilaga till detta protokoll).

§ 16

Arbetsgrupp Nya skolan
Inget att rapportera.

§ 17

Arbetsgrupp Järnvägen
Arbetsgruppens skrivelse till Banverket bör även skickas till kommunen och
länsstyrelsen. Styrelsen godkänner detta.

§ 18

Arbetsgrupp Fritidsgården
Hanteras numera av Tekniska Nämnden. Kiki Aurell är ny chef för fritidsverksamheten. Stina Rothman tar omgående kontakt med henne.
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§ 19

”Idéer om Hjärups framtid” – Framtidsgruppen
Inget att rapportera.

§ 20

Arrangemang
Julmarknadskommittén redovisade 2003 års julmarknad, som drog en total
kostnad på 6.332:-. Eftersom kommunen beviljat bidrag med 50% dock max
3000:- blev Byalagets nettokostnad 3.332:-. Kommunens bidrag skall nu
begäras utbetalat (Kjell).
2004 års arrangemang:
Arrangemangskommittén (Bo O.) redovisade sammanställning över föreslagna
arrangemang för våren 2004. På grundval av diskussionen beslöt styrelsen
- att programmet skall kompletteras med fler programpunkter för barn (3
program med Sagofen Isadora + Barnloppis),
- att Byalagets medlemmar skall ha gratis inträde till de aktuella
arrangemangen medan icke- medlemmar såsom föreslagits betalar 20-50:-/pers.,
- att uppdra åt kommittén att fullfölja programmet enl. underlag och
riktlinjer inom en kostnadsram av max. 14.000:-,
- att kommittén skall se till att information om programmen sprids genom
flera olika kanaler (programkalender trycks upp och distribueras till alla
hushåll, information på Hemsidan, Biblioteket och byns anslagstavlor samt
information till Staffanstorpsaktuellt-Spegeln etc för publicering),
- att största möjliga bidrag skall sökas hos Kommunen (Kjell).

§ 21

Övriga frågor
-

§ 22

Avslutning
Ordföranden avslutade härmed mötet och tackade för visat intresse.

Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Kerstin Ringdahl

Vid protokollet:

Lotte Gjörup
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