Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
Plats:

Hjärupslundsskolan Tid: 24 november 2015 kl. 19.00

Närvarande: Malin Flankör, Helena Heijmink, Lars-Göran Mattisson, Tomas Naeslund, Ulla-Britt
Henningsson, Margaretha Thomasson-Stern, Ingegerd Höglund, Ingemar Persson, Sofia Güll.

Förhindrade: Boel Selander, Milan Stamenkovic, Eva-Lotte Ottosson
Adjungerade: 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 utan ändringar.

§5

Föregående styrelseprotokoll
Godkändes efter mindre justeringar

§6

Inkommande skrivelser
o Besked att två ansökningar om arrangemangsstöd beviljats.
o Inbjudan till föreningsträff om bidragsutredning. Milan kan närvara och eventuellt LarsGöran
o Brev från Hjärupsbo, Anita Nelvert, om gångnedfarten från stationen till Jakriborg. Hon
framförde att hon har svårt att ta sig fram med permobil. Lars-Göran har börjat ta reda
på vad som kan göras. Fortsätter med ärendet tillsammans med Tomas.

§7

Utgående skrivelser
o Två ansökningar om arrangemangsstöd
o Ansökan om kulturbidrag 2016
o Skrivelse angående detaljplan Klockaregårdsvägen
o Skrivelsen ”Enkla förslag till åtgärder för att höja trivseln och glädjen att bo i Hjärup”
o Malin planerar att skicka ett mejl till Christian Sonesson om möjligheten att hyra
stationshuset för boende för flyktingar, vilket vore bättre än att huset står öde

§8

Information
o Malin och Margaretha har varit med på möte med Scoutföreningen om scoutgården. 30
november är det ett möte tillsammans med stadsbyggnadschefen, Malin närvarar.

Strategin är att få så många som möjligt att använda scoutgården. Byalaget förslogs t ex
hålla styrelsemöten där.
o Utkast till Byabladet är framtaget. Ingegerd tog emot synpunkter och förslag. Sista
datum för fler synpunkter är 18 december. Byabladet går ut i januari.
o Datum möten:
Styrelsemöte on 13 januari kl 19
Styrelsemöte ti 16 februari kl 19
Styrelsemöte ti 15 mars kl 19
Styrelsemöte sö 24 april kl 15 (hemma hos Malin)
Årsmöte ti 26 april kl 19
o Planering finns nu för vårens evenemang. Ett förslag är också att arrangera en tipsrunda
och picknick istället för Hjärupsdagen. Nytt disco beslutades att arrangeras den 6
februari.
§9

Övriga frågor
o Inga nya besked om boden.
o Lundaland har stämma på Gästis i Staffanstorp den 3 december kl 18 för den som vill
närvara. Lars-Göran kommer eventuellt att vara med.

§ 10

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Sofia Güll

Justeras

Lars-Göran Mattisson

