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 Styrelseprotokoll  
 för Hjärups byalag  
 2006-01-25 
 
Plats:  Scoutgården 
 
Närvarande: Olle Möller, Margareta Thomasson Stern, Tor Fossum, Kerstin Ringdahl,  

Rolf Olsson, Christina Rothman, Johan Wredin, Kristina Börebäck,  
Ingemar Persson, Bengt Lindskog. 

 
Förhindrade:  Lotte Gjörup, Helene Lundborg, Ingegerd Höglund. 
 
§ 1 Mötet öppnas 

Olle Möller valdes till mötesordförande. Ordförande hälsar styrelsen välkommen och 
förklarar mötet öppnat. 

 
§ 2 Val av justeringsman  
 Tor Fossum valdes. 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Christina Rothman valdes. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen  
 

§ 5 Styrelseprotokoll från 2005-12-12, bilaga 1 (bifogas endast originalprotokollet). 
Protokollet godkändes.  

  
§ 6 Ekonomi 

- Rapport från kassören, bilaga 2 (bifogas endast originalprotokollet). 
Kassören Johan Wredin redovisar Byalagets ekonomi. 

 
§ 7 Tidigare väckta frågor 

- Medlemskort 
Johan Wredin och Helen Lundborg uppdras att presentera ett förslag på 
medlemskortshantering till nästa möte. 

- Arkivering 
Margareta Thomasson Stern arkiverar idag byalagets samtliga handlingar vilket idag 
motsvarar ca fem pärmar. Styrelsen anser att en del av byalagets dokument bör förvaras 
på Länsarkivet. Margareta uppdras att till nästa möte bedöma vilka dokument som ska 
arkiveras på Länsarkivet och presentera sitt förslag. 
 

§ 8 Informationsfrågor 
- Hemsidans diskussionsforum  

Forumet har utsatts för oseriösa besökare. För att minimera den risken så krävs idag 
registrering och därför är idag forumet öppet endast för medlemmar. Johan Wredin 
kontaktar Niclas Fogwall för att se över möjligheterna till att öppna upp forumet även 
för icke medlemmar. Styrelsen föreslår att Niclas skriver en enkel och tydlig instruktion 
på hemsidan hur man använder forumet. Styrelsen uppmanas att starta trådar med 
aktuella ämnen. Johan presenterar vid nästa möte de tekniska förutsättningarna och 
utifrån det kan styrelsen diskutera forumets framtid. 



 
 

- Hemsidan 
Hemsidan behöver uppdateras, det är styrelsens gemensamma ansvar att hålla sidan 
uppdaterad.  

   
§ 9 Övriga skrivelser  
 Från Byalaget 

- Yttrande trafikplan, bilaga 3 (bifogas endast originalprotokollet). 
- Hästhagen, bilaga 4 (bifogas endast originalprotokollet). 

 
§ 10 Möten och andra aktiviteter 

- Kommunärenden 
 2006-01-19 Möte med Hjärupsgruppen ang översiktsplanen,  

bilaga 5 (bifogas endast originalprotokollet). 
Tor Fossum uppdras att ta fram en illustration över centrum baserat på Byalagets 
yttrande. 
 2006-01-22 Idéträff, bilaga 6 (bifogas endast originalprotokollet).. 
 Till nästa möte presenterar Olle Möller, Tor Fossum och Rolf Olsson ett förslag på 
byalagets fortsatta arbete. 

  
§ 11 Intresserådens verksamhet 

Rolf återkommer 
 

§ 12 Arbetsgrupperna verksamhet 
- Skol- och fritidsgruppen  
 Christina Rothman informerar om ”Hjärups Nya skola” 
- Järnvägsgruppen 

Inget att rapportera. 
- Arrangemangsgruppen  

Gruppen har tagit fram ett program för våren 2006.  
 

 § 13 Informationsfrågor  
- Byabladet 

Första byabladet blir en A4 med arrangemangsgruppens program.  
Nästa planeras vara klart 2006-03-30.  

 
§ 14 Årsmötet 
 Datum för årsmötet är ännu inte klart. Olle mailar förslag på datum. 
 Motioner ska vara inkomna senast 2006-03-01. 
 
§ 15 Nästa styrelsemöte 

1 mars 2006 kl: 18.30 – 20.30. 
 
§ 16 Avslutning 
 Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed mötet. 
 
 
Ordförande:   Justeras: 
 
 
 
Olle Möller    Tor Fossum   
 
  
Vid protokollet:    
 
 
 
Christina Rothman 


