Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
byalag
2015-06-09

Plats:

Hjärupslundsskolan

Närvarande: Margareta Thomasson Stern, Lars-Göran Mattisson, Ingemar Persson, Malin Flankör,
Ulla-Britt Henningsson, Eva-Lotte Frost Ottosson, Helena Heijmink, Milan
Stamenkovic
Förhindrade: Sofia Güll, Ingegerd Höglund, Tomas Naeslund, Ulla Göransson
Adjungerade: Ingrid Gyllenbäck, Mattias Onsdorff
§1

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Malin Flankör

§2

Val av justeringsman
Till justerare valdes Lars-Göran Mattisson

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva-Lotte Frost Ottosson

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§5

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll från 2015-05-12 godkändes

§6

Inkommande skrivelser
Åke Holm, Trafikverket, angående underhåll av stationshuset.
Inbjudan till samråd på Hjärupslundsskolan den 10/6 angående Hjärup NO, etapp 3.

§7

Utgående skrivelser
Skrivelsen angående ”meröppet bibliotek” är inskickad.
Skrivelse till Johanna Liwenborg, kommunikatör på kommunen, som replik på kommunens
avslag på önskemål om anslagstavlor i Hjärup.

§8
§9

Beslut
Beslutades om insamling av medlemmars mailadresser (se § 10)


Lägesrapporter
De i styrelsen som var delaktiga på Hjärupsdagen ombeds var och en att skriva ner synpunkter
och förbättringsförslag vilka sedan utvärderas och diskuteras på kommande styrelsemöte .




Midsommarfirandet är flyttat till scoutparken. Svårigheter att få tag på musiker. Malin
Flankör hämtar högtalarna och kontaktar UIF för diskussion kring
ansvarsfördelningen.
Lägesrapport Arrangemangsgruppen. Genomgång av höstens program.

§ 10 Information
 Vakansen i valberedningen bör tillsättas snarast möjligt. Samtliga styrelsemedlemmar
uppmanas att försöka värva en för ändamålet lämplig person.
 Malin Flankör presenterar ett förslag om insamling av medlemmars mailadresser för att
möjliggöra utskick av information kring t ex arrangemang samt förenkla för Hjärups Byalag
att ta in synpunkter från medlemmarna, som därigenom kommer att utgöra en referensgrupp.
Registreringen kommer att ske genom att medlemmarna frivilligt anmäler sina mailadresser
och i samband med det informeras om vad registreringen innebär.
§ 11 Övriga frågor
 Ersättning till styrelseledamöter för skrivarpatroner, papper m.m. : kvitto för utlägg lämnas till
Ingemar Persson.
 Presentation av bladet ”Medlemskap i Hjärups Byalag”. Helena Heijmink tar in synpunkter
från personer utanför styrelsen.
 Mattias Onsdorff uppdaterar informationen på hemsidan bl.a. nya styrelsemedlemmar och
årsmötesprotokollet.
 Kick-off för styrelsen bestäms till den 6 september kl. 14-17 på caféet i Jakriborg.
 Styrelsen ombeds att framöver ta gemensamt ansvar för Byabladets innehåll. Tryckning bör
ske senast den 1/9 samt delas ut omkring den 10/9. Senast den 1/8 bör innehållet vara skrivet.
Samtliga styrelsemedlemmar skickar förslag på artiklar till Malin Flankör snarast möjligt.
 Hjärups skola har påtalat att det på skoltid passerar folk med hund och cykel genom
skolgården på Hjärups skola trots förbudsskyltar. Byalaget kommer att skriva om detta i nästa
Byablad.
§ 12 Datum för nästa styrelsemöte
Nästa möte kommer att hållas inom ramen för styrelsens kick-off den 2015-09-06 kl. 14-17,
caféet Jakriborg. Malin Flankör mailar förslag på datum för höstens styrelsemöten.
§ 13 Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet.

Justeras:

Lars-Göran Mattisson
Vid protokollet:

Eva-Lotte Frost Ottosson

Malin Flankör

