Protokoll Hjärups Byalag
Onsdag den 15 mars 2017 kl 19.00-21.00
Plats: Biblioteket
Närvarande: Sofia Güll, Margareta T Stern, Ingegerd Höglund, Milan Stamenkovic, UllaBritt Henningsson, Ingemar Persson, Tomas Naeslund, Anna Bruun Månsson (suppleant)
Adjungerade:, Mattias Onsdorff
Protokoll
§1
Mötets öppnande och val av mötesordförande
Sofia Güll
§2
Val av justerare
Ingemar Persson
§3
Val av mötessekreterare
Anna Bruun Månsson
§4
Godkännande av dagordning
Godkännes efter några tillägg under övriga frågor
§5
Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Skrivs under av Sofia Güll och Milan Stamenkovic
§6

Information och uppföljning

Språkcafé – möte med integrationssamordnare Karin Magnusson.
Vi hade möte med integrationssamordnaren och ytterligare en person. Vi
avvaktar att de kommer med ett konkret initiativ.


Sunfleet eller andra former av samåkning.
Blänkare till Facebook. Tomas och Anna skriver några rader till Malin om
bilpool och samåkning.



Intervju Staffanstorpsaktuellt
Vi har blivit intervjuade och det kommer publiceras vid nästa nummer.


Ändringar hemsidan
Ändringarna är godkända. Bloggen arbetar vi vidare med förslag i
informationsgruppen.
Vi diskuterade även att kommunikationsgruppen kan titta på en lösning för att dela
dokument.

Kultur och miljöprogram för Hjärup.
Har publicerats på kommunens hemsida.
§7

Diskussion och beslut

Stadgarna
Genomgång av reviderade stadgar. Beslut om ändringar noterades av Ulla-Britt
Henningsson. Vi beslutar om ett extra årsmöte.

Dela ut info från nya blomsteraffären?
Beslut togs om att vi inte delar ut något åt kommersiella aktörer då vi inte kan dela ut
till de hushåll som sagt nej till reklam.

Idéer locka fler till årsmötet?
Vi funderar vidare och mejlar idéer.

Bjuda in personer från kommunen – vem och när?
Vi bordlägger denna punkt till nästa möte.


Komma in tidigare i kommunens diskussioner – hur? (Fråga för Plan och
trafikfrågegruppen?)
Vi skickar detta till Plan - och trafikfrågegruppen.
§8

Arbetsgrupperna

Rapport från respektive arbetsgrupp
o Grönytor & parkutveckling
 Sammankallande Vakant
Gruppen har inte träffats än. Vi ser det som en ny startpunkt.
Arrangemang
 Sammankallande Ingegerd Höglund
Arbetar med programmet för hösten. Vi andra får komma med förslag till
Ingegerd.
o

Plan- & trafikfrågor
 Sammankallande Ingemar Persson
Har fått förfrågningar från intresserade.
o

o

Ungdom


Sammankallande Milan Stamenkovic

Har haft ett första möte. Definierade målgruppen som 12-16 år. Vi har delat ut
lite ansvarsområden.
o

§9

Information
 Sammankallande Sofia Güll
Vi diskuterade vilka som kan tänkas administrera Facebook. Vi ber
Malin lägga till fler administratörer.

Utgående skrivelser
 Yttrande snabbcykelspåret till Trafikverket
Är skickat.


Två ansökningar om arrangemangsstöd (Domnivets orkester och
Vårvandring)
Är skickat.
 Socialt bokslut och Verksamhetsplan 2017 för ansökan av kulturstöd
Är skickat.
§ 10
§ 11

Inkomna skrivelser och förslag
 Svar på skrivelse om 4-spår från kommunen.
Övriga frågor

- Blommor till begravning för ordförande från UIF.
Margareta ordnar med blommor eller vad som
- Protokoll
Vi skriver under de som inte underskrivits. Vid nästa möte ber vi Lars-Göran ta upp
punkten om hur vi ska hantera protokollen framöver, så vi har en bra rutin för detta.
- Städdag
Bordläggs.
-

Nya Hjärupsbor - kan vi göra något särskilt för dem? Tillsammans med
biblioteket, övriga föreningar.

Bordläggs
§ 13

Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat

Vid protokollet
Anna Bruun Månsson

Justeras:
Sofia Güll

Ingemar Persson

