
 Styrelseprotokoll  
 för Hjärups Byalag 
 byalag    

 2010-02-04 
 
 
 
 
 
 
Plats:  Hjärupslundsskolan  
 
 
Närvarande: Tommy Grönberg, Margareta Thomasson Stern, Kerstin Ringdahl, Ingrid Gyllenbäck 

Ingemar Persson och Lars-Göran Mattisson. 
 Dan Teglund, Pål Svensson del av tiden. 
  
 
Förhindrade:  Peter Ottosson, Claes Bruce Jimmy Hassel, Thomas Schiffer och Jens Svefors. 
 
 
 
§ 1      Mötets öppnande och val av mötesordförande 
           Till mötesordförande valdes Lars-Göran Mattisson 
           
§ 2    Val av justeringsman  
 Till justerare valdes Margareta Thomasson Stern 
   
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Lars-Göran Mattisson 
 
§ 4     Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 5     Föregående styrelseprotokoll.  
 Styrelseprotokoll för mötet 2010-01-07 godkändes. 
   
§ 6     Nytt från råden. 
 Kultur- och Fritidsrådet fick problem med Emil Jenssens avhopp, men arbetar på alternativ i 

mars så att arrangemangs listan kan delas ut med medlemsinbetalningen, så snart som möjligt. 
 Åke Stolt håller sitt anförande redan 2010-02-08 och detta har istället affischerats runt om i byn. 
 Inget mer från råden. 
 
§ 7    Inkommande skrivelser. 

1. Byalagets påpekande till Miljö och Samhällsbyggnads nämnden i Staffanstorps kommun 
(2009-12-02) har av kommunen skickats till Länsstyrelsen som ett överklagande, vilket 
länsstyrelsen har avvisat (2010-01-13). 
2.Styrelsen beslöt att inte göra mer åt saken. 
Byalaget tillsammans med Hem & Skola och Helena Heijmink har fått en invitering av 
Kommunens M-grupp att diskutera Hjärups BoCentrum 11/2. 
Styrelsen beslöt att Claes, Ingemar, Peter, Tommy (om han är hemma) och Lars-Göran 
representerar Byalaget. Denna grupp har redan 28/1 träffat S-gruppen i samma fråga.  
3.En förfrågan från Thomas Engelbrektsson Nosco (2/2 ;Margareta, Ingemar, Tommy och Lars-
Göran)om byalaget är intresserade av att deltaga digital på saiten Lundaland. 
Styrelsen beslöt att avvakta mer information innan beslut.   

  



 
§ 8    Utgående skrivelser. 
 Inga 
  
§ 9 Information. 

Ingemar redogjorde för det gånga årets resultaträkning, cirka 5000 i överskott, och 
balansräkning. 
Styrelsen föreslog att de skall föreläggas årsmötet efter det att revisorerna granskat dem. 

  
 
§10 Medlemmar. 
 Vi har för närvarande 370 medlemmar. 
 
 
§ 11 Övriga frågor. 

Genom gång med Valberedningens representanter Dan Teglund och Pål Svensson , där det 
konstaterades att samtliga styrelse medlemmars mandat förutom Ingemar och Tommys går ut 
vid kommande årsmöte. 
Valberedningen startar genast sitt arbete.  

 Nästa möte bestämdes till mars 4 kl 19.00 i Hjärupslundsskolan. 
  
§ 12 Mötet avslutas 
 Ordföranden avslutade mötet.  
 
 
 
Justeras: 
 
 
  
 
Lars-Göran Mattisson Margareta Thomasson Stern 
                                                                   
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
Lars-Göran Mattisson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


