
Protokoll Hjärups Byalag 
Onsdag den 15 februari 2017 kl 19.00-21.00 

Plats: Biblioteket

Närvarande: Sofia Güll, Lars-Göran Mattisson, Margareta T Stern, Gun
Sellén, Ingegerd Höglund, Milan Stamenkovic, Ulla-Britt Henningsson, Ingemar Persson, 
Tomas Naeslund, Bodil Carlsson, Boel Selander
Adjungerade:, Mattias Onsdorff, Ingrid Gyllenbäck, Björn Magnusson
Frånvarande:, Anna Bruun Månsson

Protokoll

§ 1    Mötets öppnande och val av mötesordförande
Sofia Güll valdes

§ 2    Val av justerare
Lars Göran Mattisson valdes

§ 3    Val av mötessekreterare 
Milan Stamenkovic valdes

§ 4    Godkännande av dagordning
Godkändes av styrelsen

§ 5    Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Godkändes av styrelsen

§ 6 Valberedningen – inför val av styrelse
● Valberedningen representerades av Björn Magnusson – presenterade lista

över vilka som är föremål för omval.
4 ordinarie vakanser & 1 suppleantvakans att fylla:
o Ingemar Persson & Ingegerd Höglund (ställer upp för omval)

▪ Vice-kassör efterfrågas för upplärning
● Valberedningen tar tacksamt emot kandidatförslag på: 

Bjorncmagnusson@gmail.com

mailto:Bjorncmagnusson@gmail.com


● Suppleanter kommer frågas om de kan tänka sig ta en ordinarie plats i 
styrelsen.

§ 7 Information och uppföljning
● Möte med integrationssamordnare

o Kommunen har kallat diverse föreningar, däribland Byalaget, till 
möte på söndagen den 20e Feb.

● Skånsk kulturfestival Jakriborg 16-17 juni
o Ivar Sjögren organiserar detta på uppdrag av Staffanstorps 

kommun
o Ersätter Irländska musikfestivalen, är tänkt att ha kulturinriktning
o Byalaget har fått en förfrågan att deltaga på något sätt.  

● Uppstartsmöte Valborg och Midsommar
o Valborg

▪ Kör organiserad via Sofia
▪ Talare (Jenny Maria Nilsson) bokad
▪ Försäljning av Godis - Byalaget
▪ UIF – fika & ev korvgrillning
▪ Nytt möte i början av april

o Midsommar
▪ Återkommer med mer information

● Samråd snabbcykelstråk
o Byalaget föreslog 2 alternativ; Längs järnväg & Längs E22an i 

somras
o 3 förslag ligger

▪ Väster om stationen
▪ Längs järnvägen
▪ Avstå att bygga den är fortfarande ett alternativ

o Huvudsaken för byalaget är att den blir av. Byalaget föredrar 
västliga sträckningen.

o Överenskommelse att göra en skrivelse till trafikverket.
● Brandskyddsregler

o ”Brandskyddsansvar hyresgäster i kommunala fastigheter” 
inkommen till Byalaget

o Beslut att maila ut till samtliga i styrelsen. 
● Önskemål om Swishbetalning

o Byalaget ser inte detta som ett stort problem i dagsläget.
● Utdelningslistan

o Antalet upptryckta blad utökas med 100ex extra. Senast tog de 
slut.

● Bärhjälp 18/2 
o Hjälp begärd av biblioteket. Det är löst nu.
o Publik efterfrågas.

● Att göra inför årsmötet?
o Trycka upp och sätta upp kallelser. Kallelsen finns redan i 

byabladet
o Verksamhetsberättelse ska skrivas. Lars-Göran mailar ut 

mall,som ansvariga fyller i.
o ALLA dokument som presenteras på årsmötet ska upp på 

hemsidan.



§ 8 Diskussion och beslut
● Förändringar stadgarna?

o Föreslagna ändringar utskickade
o Föreslagna ändringar diskuterades.
o Uppföljning nästa möte. 

● Värdegrund – ok?
o Förslag utmailat
o Mötet säger OK

● Socialt bokslut – ok?
o Förslag utmailat
o Mötet säger OK

● Bordet runt – vad är bra och vad kan vi utveckla med styrelsearbetet
o Förbättringsförslag:

▪ Introduktion när man kommer in som ny i styrelsen.
▪ Bjuda hit folk från kommunen.
▪ Ha arbetsgruppsorienterade teman på styrelsemötena så 

att arbetsgrupperna får fokus.
▪ Bättre protokolldisciplin
▪ Komma in tidigare i kommunens diskussioner så det inte 

blir redan tagna beslut vi har åsikter om.
▪ Informationsspridning viktig för att få med Hela byn

§ 9 Arbetsgrupperna
● Rapport från respektive arbetsgrupp 

Finns sammankallande i varje grupp? Vilka är med i respektive grupp 
(från styrelsen och utifrån)? Är/kommer gruppen att vara aktiv? 
o Grönytor & parkutveckling

▪ Sammankallande – Vakant
▪ Tomas Naeslund, Helena Heijmink, Gun Sellen, Kerstin 

Tufvesson
o Arrangemang

▪ Sammankallande - Ingegerd Höglund
▪ Ulla-Britt Henningsson, Margareta T Stern, Bodil 

Carlsson, Ingrid Gyllenbäck, Kerstin Ringdal
o Plan- & trafikfrågor

▪ Sammankallande - Ingemar Persson
▪ Lars-Göran Mattison, Ingegerd Höglund, Josefine 

Marklund
▪ Vill ha rondeller för bättre trafikflöde

o Ungdom
▪ Sammankallande – Milan Stamenkovic
▪ Boel Selander, Anna Bruun Månsson, Bodil Carlsson

o Information
▪ Sammankallande - Sofia Güll
▪ Ingegerd Höglund, Ulla-Britt Henningsson, Anna Brun 

Månsson, Malin Flankör, Mattias Onsdorff, Kerstin 
Tufvesson

§ 10 Utgående skrivelser



 7 ansökningar om arrangemangsstöd till kommunen, omfattar samtliga 
arrangemang t o m mars 2017.

§ 11 Inkomna skrivelser och förslag
● Delegationsbeslut bidrag för två författaraftnar 2016

o Saknar fortfarande ett beslut från 2016
● Inbjudan samråd snabbcykelstråk – Trafikverket

o Se punkt under §7 ovan
● Inbjudan möte om integration av nyanlända – integrationssamordnarna

o Se punkt under §7 ovan

§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp

§ 13 Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat

Vid protokollet

Milan Stamenkovic

Justeras:

Sofia Gull Lars-Göran Mattisson


