Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2004-03-16

Plats:

Centrumgården i Hjärup kl. 19.00

Närvarande:

Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund, Margareta Thomasson Stern, Tor Fossum,
Bo Olsson, Bo Nilsson, Kristina Börebäck, Kerstin Ringdahl, Johan Wredin, Åsa
Fridh, Lotte Gjörup

Förhindrade:

Christina Rothman, Heléne Lundborg, Annelie Nilsson

Nästa möte:

Årsmöte tisdagen den 20 april 2004 kl. 19.00 på Hjärups skola.

§1

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

§2

Val av justerare
Margareta Thomasson Stern

§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 2004-02-10

§6

Rapport från kassören
Kassören redovisar förslag till årsredovisning för 2003. Styrelsen beslöt att
årsredovisningen skall delas ut till medlemmarna inför årsmötet.

§7

Årsmötet
Kjell Nilsson redovisar förslag till verksamhetsberättelse 2003, verksamhetsplan
2004 och Budget 2004, vilka varit distribuerade per mail för synpunkter. Styrelsen
går igenom och godkänner handlingarna. Styrelsen beslöt att ackumulerade intäkter
skall användas för medlemsaktiviteter under 2004.
Praktiska åtgärder inför årsmötet:
Utskrift av ovannä mnde dokument
Kopiering
Medlemslista per utdelningsdistrikt
Nycklar
Högtalare, lotteri, nummerlappar
Förtäring
Medlemsregistrering

-1 -

Kjell Nilsson
Bo Nilsson /Bo Olsson
Heléne Lundborg
Margareta Thomasson Stern
Bo Olsson
Kristina Börebäck
Ingegerd Höglund/Bo Nilsson

Diplom mm till årets hedersmedlem

Stina Rothman

Övriga styrelseledamöter kommer ca 45 min. före mötet till skolan för iordningställande av lokalen.
Årsmötedokument utdelas under vecka 13 tillsammans med Byabladet.
Dokumenten skall även finnas tillgängliga på biblioteket (Kjell Nilsson).
Valberedningens förslag slås upp ca. 1 vecka innan mötet på biblioteket.
§8

Medlemsrekrytering, medlemsåtgärder
Uppdaterat brev för förnyat medlemskap delas ut med Byabladet vecka 13.

§9

Inkomna yttranden och skrivelser från Byalaget
2004-02-12. Till Vägverket. Ang. försening av GC- väg till Lomma.
2004-02-12. Till Kommunstyrelsen. Ang. planerna för Gamla skolan och
förseningen av GC-vägen till Lomma.
2004-02-19. Till Vägverket. Ang. trafik- och vägfrågor i och omkring Hjärup.
2004-02-19. Till Kommunens Tekniska nämnd. Ang. trafik- och vägfrågor i
Hjärup.
Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.

§ 10

Yttranden och skrivelser till Byalaget
2004-02-11. Från Kommunen, NS Kultur och fritid. Ang. bidrag till Byalagets
arrangemang våren 2004 (max 4.750:- till 6 arrangemang).
2004-02-12. Från Vägverket. Beslut ang. förstudie GC-väg Hjärup – Lomma (som
innebär försenat färdigställande).
2004-02-16. Från Kommunen. Inbjudan till seminarier om Staffanstorps framtid
och visionsarbete för Staffanstorps kommun.
2004-02-23. Från Kommunen. Beslut om anslagstavlor i Hjärup.
2004-02-23 Från Kommunen. Inbjudan att ingå i Råd ang. Drog- och
brottsprevention med första möte 22/3 2004. Fritidsgruppen deltar.
2004-03-01. Från Kommunen. Ang. frågor i vår skrivelse 2004-02-12, tas upp vid
möte med Hjärupsgruppen 2004-03-17.
2004-03-08. Från Kommunen (e- mail från Bernt Strömgård). Kallelse till möte om
nya skolan 2004-03-18.
2004-03-08 Från Hjärupsgruppen, inbjudan till rundvandring och möte på
Rådhuset den 2004-03-18 kl. 18.30.
Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.
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§ 11

Rapport om andra aktuella åtgärder, aktiviteter mm.
2004-03-01 Föreningsmöte. Ömsesidig information om aktuella program och
verksamheter. Beslöts att åter hålla gemensam julmarknad i år. Dock
lokaliserat mer till centrum.
2004-03-02 Möte med S-Å Leinerud, Kultur & Fritid, ang. Hälsans Stig.
Deltagare från styrelsen: Ingegerd Höglund, Kristina Börebäck och
Margareta Thomasson Stern. Olika förslag för motionsslingor
diskuterades. kommunen ser över ekonomin, ev. skall viss kulturell
information ingå i stigen.
2004-03-18 Möte med Hjärupsgruppen. Från styrelse och råd deltar 13 personer.
Hjärup i pressen:
Nya Hjärup, skolan, brist på dagisplatser, järnvägen (MKB- miljökonsekvensbeskrivning), droger/brott, utgrävningarna i Uppåkra.

§ 12

Rapport om aktuella kommunärenden
Kommunfullmäktige :
Inget att rapportera.
Nämnderna
OK för utökning av platserna på Montessori- förskolan, lämpligaste placering av ny
ridanläggning vid Foodia, fritidsgårdens framtid hänvisas till kommunstyrelsen,
mål och belysning på basketplanen skall ordnas.

§ 13

Inkomna förslag (förslagslådan)
Stina Rothman följer upp på dagis-platsproblemen enligt förre protokollet.

§ 14

Intresseråden.
Åsa Friedh avgår i samband med årsmötet, och förbereder överlämning till ny
rådsansvarig.
Information från IT-rådet om framtiden för bredband i Hjärup – distribueras till
styrelsen via mail.

§ 15

Information, hemsidan, Byabladet mm
Information till nyinflyttade:
Beslöts att information delas i två delar: en med bakgrundsinformation och en med
företagsinformation som hållas uppdaterat. Ej avklarade frågor: karta samt bidrag
till tryckning. Häftet läggs ut på hemsidan för synpunkter.
Byabladet:
Kerstin Ringdahl och Margareta Thomasson Stern läser korrektur lördag. Lämnas
till tryck måndag vecka. 13. Vanlig distribution sker under veckan via Bo Olsson.
Hemsidan:
Inget att rapportera.
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§ 17

”Idéer om Hjärups framtid” – Framtidsgruppen
Översiktsplanering – på remiss till 2004-04-30.
Kontroversiella förslag som kommer att debatteras i Hjärup: flyttning av
grusplanen, genomfartsvägar, nya infarter (gårdsgator), järnvägen. Materialet finns
tillgängligt på biblioteket.

§ 18

Nya skolan (Skolgruppen)
Redovisning om läget förväntas på mötet med Hjärupsgruppen den 17 mars 2004
och möte med kommunen speciellt om skolan den 18 mars 2004 (skolgruppen).

§ 19

Ungdomsverksamhet (Fritidsgruppen)
Stina deltar i arbetsgrupp inom kommunen. Många frågetecken ang. lokaler på
Telaris-området. Information har skickats till styrelsen.

§ 20

Järnvägen (Järnvägsgruppen)
Samarbetet med kommunen fungerar dåligt. Remissvar från Länsstyrelsen har t.ex
inte tillskickats Byalaget. Detta kommer att tas med Hjärupsgruppen på mötet 17/3.
Arrangemang
De senaste arrangemangen om trädgård och historia har varit välbesökta (ca. 60
deltagare).

§ 21

Filmvisningarna har varit välbesökta. Vi ska försöka få in mer information i
Spegeln.
Barnloppis 2004-04-18: Observera att projektledare ska vara Stina Ro thman.
UIF planerar att avhålla loppis på Väståkra Gård under våren. Datum kommer.
Naturvandring kommer att äga rum i månadsskiftet maj/juni.
Teater-kväll: 16 personer har anmält sig.
§ 22

Övriga frågor
Överenskommelse har träffats med kommunen om kopiering på biblioteket med de
förutsättningar, som Kjell Nilsson angett i mail till styrelsen.
UIF har kopiator till salu, ev. inköp tillsammans med scouterna och placering på
Scoutgården. Margareta Thomasson Stern undersöker de praktiska frågorna och
återkommer med underlag för beslut.
Kjell informerar om Hjärupsvisan, som Lennart Jönsson överlämnade i samband ed
sitt föredrag. Kristina Börebäck skall se till att visan distribueras per mail.

§ 23

Avslutning
Ordföranden avslutade härmed mötet och tackade för visat intresse.
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Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Margareta Thomasson Stern

Vid protokollet:

Lotte Gjörup
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