Årsmöte
Hjärups byalag
2010-04-22

Tid:
Plats:

Torsdagen den 22 april 2010 kl. 19.00
Hjärupslundsskolan

§1

Mötets öppnande och godkännande av föredragningslistan
Ordförande Lars-Göran Mattisson hälsade alla (19) välkomna och förklarade mötet
öppnat.
Mötet godkände föredragningslistan.

§2

Val av ordförande på årsmötet
Lars-Göran Mattisson valdes.

§3

Val av protokollförare
Kerstin Ringdahl och Margareta Thomasson Stern valdes.

§4

Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Mötet fann årsmötet utlyst enligt stadgarna.

§5

Val av två justerare
Ingegerd Höglund och Bo Olsson valdes.

§6

Föredragning av styrelsens Verksamhetsberättelse och Ekonomiska redovisning
samt Revisionsberättelsen
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande och den ekonomiska redovisningen med
revisionsberättelsen föredrogs av Ingemar Persson, kassör.
Bland annat hade styrelsen ihop med Hem & Skola samt Helena Heijmink lyckats få de
flesta politikerna att acceptera våra förslag beträffande Hjärups Bocentrum (max 3 vån,)
och scoutparken (ingen bebyggelse).

§7

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2009.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§9

Föredragning av styrelsens förslag till årsbudget och medlemsavgift
Ingemar Persson föredrog budgeten för 2010.
Styrelsen föreslog att 2010 års medlemsavgift på 100 kr per hushåll bibehålles även för
2011.

§ 10 Beslut om fastställande av Medlemsavgift 2011och Budget för 2010
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2011 skall vara 100 kr per hushåll.
Mötet beslutade att fastställa budget för 2010 i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11 Val av ordförande i Byalaget
Lars-Göran Mattisson valdes till ordförande i Hjärups Byalag för 2010.
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Ordinarie
Claes Bruce
Margareta Thomasson Stern
Ingrid Gyllenbäck
Ingemar Persson
Tommy Grönberg
Suppleanter
Kerstin Ringdahl
Peter Ottosson
Jimmy Hassel
Ulla Göransson

Omval t.o.m. årsmöte 2012
Omval t.o.m. årsmöte 2012
Omval t.o.m. årsmötet 2012
Kvarstår t.o.m. årsmötet 2011
Kvarstår t.o.m. årsmötet 2011
Omval t.o.m. årsmötet 2011
Omval t.o.m. årsmötet 2011
Omval t.o.m. årsmötet 2012
Nyval t.o.m. årsmötet 2011

§ 13 Val av revisorer och revisorsuppleant
Mötet beslutade om omval av sittande revisorerna Jan Manshed och Börje Hildesjö.
§ 14 Val av valberedning
Mötet beslutade om omval av Dan Teglund på 2 år (sammankallande) och Tor Fossum
sitter kvar 1 år.
§ 15 Frågor som har väckts av medlem i Byalaget.
En motion angående anordnande av politiker möte som fortsättning på samrådsmötet
26/11 –09 rörande Hjärups BoCentrum har inkommit från Rolf Lind.
Ordförande hade tidigare under mötet förklarat att styrelsen hitintills valt en något
annorlunda strategi i kontakterna med kommunens politiker för att uppnå efterfrågat
resultat.
Då denna väg, så långt, varit framgångsrik beslöt mötet att avslå yrkandet och i stället
besluta enligt förslag från Bengt Lindskog att
”styrelsen fortsätter nuvarande arbetssätt med möjlighet att begära politikermöte närmare
valet om detta blir nödvändigt samt att styrelsen ska bli bättre att på att informera om det
pågående arbetet så långt som möjligt” åtminstone på byalagets hemsida.
§ 16 Övriga frågor
Uttrycktes starka klagomål över att de cirka 150 år gamla pilarna vid Åttevägen – ett
kulturminnesmärke för Hjärup – gått förlorade genom motorsågens framfart. De
representerade ett värde som ej kan återskapas. Hänvisades till Ingeborg HammarskjöldReiz Kulturminnesprogram för Staffanstorps kommun.
Mötet beslutade att Lennart Jönson och Kerstin Ringdahl skulle framföra klagomål
därom från Hjärups Byalag till Staffanstorps kommun.
Gunnar Larsen ville att Byalaget anordnade gammaldans.
Vid protokollet

Kerstin Ringdahl

Margareta Thomasson Stern

Justeras
Lars-Göran Mattisson

Ingegerd Höglund

Bo Olsson

