
Styrelseprotokoll för Hjärups Byalag

Plats:    Hjärupslundsskolan   Tid: 12 maj 2015 kl. 19.00

Närvarande: Malin Flankör, Boel Selander, Lars-Göran Mattisson, Milan Stamenkovic, Tomas 
Naeslund, Ulla-Britt Henningsson, Margaretha Thomasson-Stern, Ingegerd Höglund, Eva-Lotte 
Ottosson, Ingemar Persson, Sofia Güll.

Förhindrade: Helena Heijmink, Ulla Göransson

Adjungerade: Ingrid Gyllenbäck, Mattias Onsdorff

§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Malin Flankör.

§ 2 Val av justerare
Till justerare valdes Lars-Göran Mattisson.

§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Sofia Güll.

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll
Föregående protokoll ej klart pga sjukdom. Godkänns vid nästa styrelsemöte.

§ 6 Inkommande skrivelser
o Tackkort från Uppåkra IF för invigningen av nya fotbollsplanen
o Inbjudan till Nationaldagsfirande i Staffanstorp. Byalaget kommer inte att delta. 
o Samrådshandling 2015-04-08 Program till detaljplaner Västerstad samt 

miljökonsekvensbeskrivning. Byalaget beslutar att inte göra någon skrivelse då 
(förslaget ser bra ut och) det kommer att bli ytterligare samråd.

o Svar från kommunen angående önskemål om anslagstavlor – kommunen planerar 
inte att sätta upp nya anslagstavlor.

o Meddelande att den blankett Byalaget tagit fram för att söka bidrag för 
kulturverksamhet har godkänts av Kultur- och Fritidsnämnden (Maria Björk Ohlin).

§ 7 Utgående skrivelser
o Fråga till kommunen om förslag på andra sätt att nå ut med Byalagets information 

samt en skrivelse om önskemål om nya anslagstavlor. (Malin Flankör)
o Skrivelse om att Byalaget önskar utökad kontakt- och informationsutbyte med 

politiker och tjänstemän i kommunen med anledning av de förestående stora 
förändringarna i samhällsstrukturen i Hjärup inom de kommande åren. Denna 
skickas på remiss till styrelsen, svar senast 19 maj. Skrivelsen skickas till kommunen
före semesterperioden. 



o Förslag till kommande skrivelse: utveckling av tillfartsvägar till Jakriborg. Ingemar 
Persson, Tomas Naeslund och Lars-Göran Mattisson diskuterar frågan inför nästa 
styrelsemöte.

§ 8 Beslut
o Beslutades att politikermötet ska hållas onsdagen den 23 september ifall föreslagen 

moderator kan då. Annars bestämmer ordförande en annan dag nära detta datum, 
dock inte 17 september. 

o Förslag på dokumentet Ansvarsfördelning vid arrangemang Hjärups Byalag 
godkändes efter revidering av texten om affischering som görs av Ingegerd Höglund.

o Beslutades att nästa styrelsemöte ska hållas den 9 juni kl 19. 
o Beslutades att bordlägga de frågor som inte hanns med till nästa styrelsemöte:

 Lägesrapport Arrangemangsgruppen (program för hösten)
 Lägesrapport midsommarfirande 
 Malin Flankör presenterar ett förslag rörande referensgruppen – Byalagets 

medlemmar
 Ska vakansen i valberedningen kvarstå tills vidare?
 Årlig ersättning till styrelseledamöter för skrivarpatroner, telefonsamtal mm.
 Datum för styrelsemöten under hösten 2015

§ 9 Lägesrapporter
o Valborg

Eva-Lotte inledde med välkomsttal. Fotbollssektionens ordförande i UIF höll tal för 
våren. Ganska mycket folk kom till firandet.

o Hjärupsdagen
Ulla-Britt Henningson tar över samordningen av Hjärupsdagen. Mötet fördelade 
ansvar och uppgifter inför dagen. Program ska delas ut i brevlådorna i Hjärup helgen
23-24 maj.

§ 10 Information
o Utdelningslista med de nya styrelsemedlemmarna uppdaterades inför utdelning av 

programbladen för Hjärupsdagen.
o Margaretha Thomasson-Stern ser till att styrelsen uppdateras på hemsidan
o Dialogmöte med kommuntjänstemän och politiker för boende i Hjärup planeras till 

hösten. Inget datum är bestämt än. 

§ 11 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Sofia Güll

Justeras

Lars-Göran Mattisson Malin Flankör


