
Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag

Protokoll Styrelsemöte Hjärups Byalag 
Onsdagen 18 januari 2017 kl 19.00-21.00 
Plats: Biblioteket

Närvarande: Sofia Güll, Lars-Göran Mattisson, Margareta T Stern, Gun
Sellén, Ingegerd Höglund, Ulla-Britt Henningsson, Anna Bruun Månsson, Bodil Carlsson, Ingemar 
Persson, Josefin Marklund (gäst). 

Adjungerad: Mattias Onsdorff

Frånvarande: Milan Stamenkovic, Boel Selander, Tomas Naeslund

DAGORDNING

§ 1    Mötets öppnande och val av mötesordförande
Sofia Güll vald.

§ 2    Val av justerare
Ingemar Persson   

§ 3    Val av mötessekreterare 
Anna Bruun Månsson 

§ 4    Godkännande av dagordning
Dagordning godkänd, vi lägger till punkter under § 6. 

§ 5    Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Protokoll saknas från föregående möte. Sofia skickar till Mattias för publicering. 

§ 6 Information och uppföljning
 Svar från Skånetrafiken: Vi konstaterar att det är synd att vi inte kan påverka 

Skånetrafiken gällande taxan när resenärer nu måste åka och vända i Lund, till 
Burlöv och Åkarp. Men vi fortsätter inte driva frågan. 

 Förfrågan om nattvandring: Vi låter ungdomsgruppen utreda frågan, om det finns ett 
behov etc. 

 Insamling av möbler för nyanländ familj: Det fungerade, trots bristfälliga direktiv. 
Men vi behöver vara tydligare av våra behov av tydliga direktiv från samordnare på 
kommunen om vi ska engagera oss igen. 

 Utdelning Byablad och utdelningslista
Alla gick igenom listan på mötet för att och kolla så det stämmer. Vi lägger till de 
nybyggda husen och några specificeringar  kring Gamla Lundavägen så listan 
uppdateras. För övrigt så kör vi på som vanligt. 

 Valberedningen deltar nästa möte: Bekräftas. 
 Förslag på kulturbidrag (tillagd punkt till dagordningen): Enligt 

Sammanträdesprotokoll från kommunen så ligger ett beslut om att vi ska få ett bidrag



på 20 000 kr för 2017. 
 Förslag på evenemang i Jakriborg helgen före midsommar. Kommunens initiativ. 

Ivar Sjögren. Sofia Ingegerd och Lars-Göran träffar Ivar Sjögren för att reda ut 
detaljer.

§ 7 Diskussion och beslut
 Bokslut för 2016. Budget 2017. 

Vi väntar på bidrag som ska betalas ut från kommunen (för 2016). 

Styrelsen godkänner budgetförslaget och beslutar att vi lägger fram budgeten vid 
årsmötet. 

 Insatser för nyanlända – förfrågan i föreningsbrevet
Har diskuterats, då vi redan engagerat oss. Vi har bett kommunen att i första hand ta 
kontakt med Sofia Güll om det kommer nya förfrågningar gällande engagemang från
vår sida. 

 Värdegrund – Vad är det? Vad borde byalagets värdegrund innehålla? (En första 
diskussion att fortsätta senare.)

Vi hade en kort brainstorming och kom fram till följande ord: 
- Transparens/öppen kommunikation 
- Bykänsla 
- Generationsöverskridande
- Opolitiskt och religiöst obundet 
- Lyssna på byborna 
- Samarbetar 
- Dialog och proaktiv 
- I framkant 
- Idérika
- Ihärdiga 

       Sofia sammanställer ett förslag, som ska kunna vara en del av vårt sociala bokslut. 

       Informationsgruppen tar och jobbar vidare med det sociala bokslutet. 

§ 8 Arbetsgrupperna
 Rapport från respektive arbetsgrupp 

o Grönyta och Parkutvecklingsgrupp
 Sammankallande, vakant

Gruppen har tagit kontakt med kommunen angående planerna för 
parken. Det finns fler som har intresserat sig för gruppen. Sofia frågar 
Tomas om han kan vara sammankallande för gruppen. 
Syftesbeskrivning: Ej klart. 
Fokus 2017: Parkens utveckling i samråd med kommunen. 

o Arrangemangsgrupp
 Sammankallande Ingegerd Höglund

Syftesbeskrivning: Underhålla Hjärupsborna – aktiviteter. 
Fokus 2017: Se arrangemangblad. 

o Plan- och trafikgrupp
 Sammankallande Ingemar Persson

Syftesbeskrivning: Trivsamt Hjärup, bevaka Hjärups intressen. Dialog 



mellan Hjärupsborna och kommunen och myndigheter. Remissinstans 
för kommunen. 
Fokus 2017: Dialog med kommunen gällande Lommavägen, 
Järnvägen, Cykelvägen. 

o Ungdomsgrupp
 Sammankallande Bodil Carlsson (eventuellt ändras detta till 

Milan, han kommer att tillfrågas) 
Syftesgruppen: ska formuleras under året, genom dialog med 
ungdomar i Hjärup. 
Fokus 2017: Ungdomsmöte. 

o Information och Kommunikationsgrupp
 Sammankallande Sofia Güll
Syftesgruppen: Att byalaget och Hjärup upplevs som intressant. 
Marknadsföra våra arrangemang. Få fler att involvera sig i 
Hjärupsfrågor och att få fler händer till våra evenemang. 
Fokus 2017: Förbättra vår hemsida. Annonsera mer i 
grannkommunerna. Nå ut till alla Hjärupsbor, via olika kanaler. 

I våra stadgar står det att vi har intresseråd. Ska vi döpa om dessa till arbetsgrupper? (se § 11
om stadgeändringar). 

Alla ska skicka sina kontakter (ex. på kommunen, hos samarbetspartners osv.) till Tomas så 
han kan hålla ihop en bra kontaktlista som vi alla kan tillgå. 

§ 9 Utgående skrivelser
 Frågor till Mats Olsson och Håkan Kristiansson på Skånetrafiken om 

ersättningsbussar och taxor.
 Synpunkter Västerstad etapp 1
 Ansökningar till Kultur- och Fritidsnämnden på kommunen om 

arrangemangsstöd 7 st som täcker t.o.m. sista mars 2017. 

§ 10 Inkomna skrivelser och förslag
 Meddelande om antagande av detaljplan Stora Uppåkra 12:2 Hjärup NO etapp 

3.
 Inbjudan Samråd Västerstad etapp 1
 Svar Mats Olsson, Skånetrafiken
 Svar från Håkan Kristiansson, Skånetrafiken
 Förfrågan från arborist att få hålla föredrag
 Förfrågan hjälp att marknadsföra företaget Livsplus. Vi tipsar om 

Hjärupskollen. 
 Förfrågan om nattvandring från Annah Cedhamre. Ungdomsgruppen tar denna

fråga. 

§ 11 Övriga frågor
 Stadgarna kan kanske behöva ändras. Så alla får i uppgift att se över stadgarna 

och Skatteverkets råd kring vad som ska finnas i stadgar för ideella föreningar.

 Följande datum beslutades för vårens styrelsemöten
o 15 feb, 19-21



o 15 mars, 19-21
o 23 april (söndag kl 14)
o 26 april årsmöte, 19-21,följt av konstituerande styrelsemöte
o 23 maj, 19-21

 Vi lägger länk på hemsidan till hela arrangemangslistan. 

§ 12 Mötet avslutas

Vid protokollet

Anna Bruun Månsson 

Justeras

Sofia Güll Ingemar Persson 


