Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2006-06-08

Plats:

Scoutgården

Närvarande:

Jens Svefors, Christina Rothman, Helene Lundborg, Jimmy Hassel, Bengt Lindskog,
Tor Fossum, Ingemar Persson, Kristina Börebäck, Ingegerd Höglund, Kerstin Ringdahl,
Claes Bruce

Förhindrade:

Johan Wredin, Rolf Olsson, Margareta Thomasson Stern, Jeanette Lindberg

§1

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Jens Svefors valdes till mötesordförande

§2

Val av justeringsman
Till justerare valdes Bengt Lindskog

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen

§5

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet finner styrelsemötet behörigen utlyst.

§6

Konstituering av styrelsen – uppdatera hemsidan
Interimordförande – Jens Svefors
Vice ordförande – Bengt Lindskog
Kassör – Ingemar Persson
Mötessekreterare – Heléne Lundborg
Administrativ sekreterare - Margareta Thomasson Stern
Jimmy Hassel kontaktar Niclas Fogvall angående uppdatering av styrelsen på hemsidan

§7

Firmateckning
Ingemar Persson kontaktar Johan Wredin angående ny firmateckning.

§8

Tider för styrelsemöten
Nästa styrelsemöte kommer att hållas i anslutning till paneldebatten den 21/6
Ytterligare ett styrelsemöte kommer att hållas efter det extra årsmötet den 23/8

§9

Översiktsplanen
-Möte med kommunens representanter 060515
Rapport från mötet fanns med i senaste Byabladet
-Paneldebatten 060621
Jens Svefors och Jimmy Hassel ansvarar för upplägget av paneldebatten. Samtliga styrelsemedlemmar
uppmanas att hjälpa till med det praktiska arbetet före och efter debatten. Anmäl i så fall detta till Jens
eller Jimmy.

§ 10 Informationsfrågor
-Nästa Byablad
Istället för ett Byablad kommer Jimmy Hassel och Christina Rothman att göra två utskick; ett angående
paneldebatten den 21/6, som UIF delar ut, och en kallelse till extra årsmöte den 23/8, som Claes Bruce
delar ut till alla medlemmar.
-Uppdatering av distributionslista
Ingen uppdatering gjordes.
§ 12

Intresserådens verksamhet
Kerstin Ringdahl rapporterade från Fritids och kultur rådets verksamhet och bad om förslag på framtida
arrangemang
Gatu och kommunikationsrådet hade inget att rapportera.

§ 13

Arbetsgruppernas verksamhet
Skol- och fritidsgruppen - Christina Rothman rapporterade att invigningen av Hjärupslundsskolan
kommer att hållas i anslutning till skolstart.
Byalaget föreslår ett öppet hus av Hjärupslundsskolan för Hjärups föreningarna innan invigningen.
Framtidsgruppen – Konstellationen av framtidsgruppen har ändrats och ämnet bearbetas nu som ett
projekt i samarbete med UIF, Uppåkra Scoutkår, Hjärup utan Genomfart och Hem & Skola.
Jimmy Hassel kontaktar de olika organisationerna och ber dem välja ut en person från varje organisation
till fortsatt arbete med översiktsplanen.
Järnvägsgruppen – Inget att rapportera.

§ 14

Övriga frågor
Tor Fossum får i uppdrag att kontrollera originalstadgarna för att ta reda på vad som gäller vid kallelse av
extra årsmöte, § 10.

Justeras:

Ordf. Jens Svefors

Vid protokollet:

Heléne Lundborg

Bengt Lindskog.

