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 2007-02-07 
 
 
 
 
 
 
Plats:  Hjärupslundsskolan  
 
 
Närvarande: Helene Lundborg, Ingegerd Höglund, Kerstin Ringdahl, Margareta Thomasson Stern 

Ingemar Persson, Bengt Lindskog, Claes Bruce, Jens Svefors 
 
Förhindrade:  Kristina Börebäck, Rolf Olsson, Jeanette Lindberg, Christina Rothman, Jimmy Hassel,    

Tor Fossum 
 
 
§ 1      Mötets öppnande och val av mötesordförande 
           Till mötesordförande valdes Jens Svefors 
           
§ 2    Val av justeringsman  
 Till justerare valdes Claes Bruce 
   
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg 
 
§ 4     Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 5     Förgående styrelseprotokoll 
 Föregående styrelseprotokoll från 2006-11-28 godkändes. 
 
§ 6     Årsmötet 

Jens Svefors och Jimmy Hassel skriver, med hjälp från resten av styrelsen, verksamhets 
berättelse. Denna mailas sen ut för kommentarer. 
Ingegerd Höglund skriver verksamhetsplan för 2007. Även denna mailas ut för kommentarer. 
Ingmar Persson skriver revisionsberättelse och kontaktar valberedningen. 
Detta ska vara klart till nästa styrelsemöte den 21/3. 
Kallelsen delas ut i samband med ett Byablad senast den 1/4. Handlingarna kommer att finnas 
tillgängliga på hemsidan och på biblioteket. 

    
§ 7     Hur fortsätter vi vår verksamhet 
 Mötet föreslår att verksamheten i fortsättningen effektiviseras bl.a. genom färre möten där 

frågorna förbereds innan. Dessemellan kan arbetet ske mestadels genom mail och arbetsgrupper. 
 
§ 8    Nytt från råden 

Kultur- och fritidsrådet har tryckt upp en lista över vårens arrangemang som har delats ut till 
alla hushåll. 
Gatu- och kommunikationsrådet har för tillfället ingen aktivitet. 
 
Mötet beslutade att uppdraget som rådsansvarig avvecklas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
§ 9    Inkommande skrivelser 
 2006-12-27 Banverket. Angående stambanans utbyggnad genom Hjärup (bil.1.) 

2007-01-08  Staffanstorps Kommun. Lekplatsutredningen. Svar ska avges 2007-02-09. På grund 
av tidsbrist kommer vi att begära förlängning av svarsperioden. 
2007-02-05  Mail från Rolf Lind. Jens Svefors avger svar.  

 
§ 10   Utgående skrivelser 
 Finns inga. 
 
§ 11 Byablad 

Vårt mål är att ett Byablad kan komma ut senast den 1.a april och innehåller bl.a. kallelse till 
årsmöte, sammanfattning av verksamhetsberättelsen och en rekryteringstext. 
Förslag är att detta arbete görs av Christina Rothman och Tor Fossum med hjälp av från 
styrelsen föreslagna medhjälpare. 
 

§ 12 Medlemmar 
Medlemsantalet är för närvarande 255 medlemmar som har betalt 2006/2007. En rekryteringtext 
med bifogat inbetalnings kort kommer att delas ut med Byabladet. 
 

§ 13 Övriga frågor 
 Angående Skånetrafikens förslag till inställda stopp i Hjärup kommer en skrivelse att gå ut till  

Skånetrafiken med kopia till Staffanstorps Kommun, Banverket, Kommunikationsdepartementet 
och massmedia.. Denna skrivs av Ingegerd enligt det förslag som styrelsen fick ta del av. 
Skrivelsen undertecknas även av ordförande Jens Svefors. 
 

§14 Mötet avslutas 
 Ordföranden avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Jens Svefors                    Claes Bruce 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
Heléne Lundborg 
 
 


