
 
 
 
 
Protokoll Styrelsemöte Hjärups Byalag  
Tid: Onsdag den 14 mars 2018 kl 19-21 Plats: Biblioteket Hjärup 
 
Närvarande: Ulla-Britt Henningsson, Charlotte Wilhelmsson, Sofia Güll, Ingegerd 
Höglund, Milan Stamenkovic, Tomas Naeslund.  
 
Förhindrade: Marie Blohmé Enhörning, Bodil Carlsson, Margareta Thomasson-Stern, 
Ingemar Persson, Anna Bruun Månsson  
 
Adjungerad: Mattias Onsdorff 
 
§ 1    Mötets öppnande och val av mötesordförande 

Sofia Güll  
 
§ 2    Val av justerare 

Ulla-Britt Henningsson 
 
§ 3    Val av mötessekreterare 

Milan Stamenkovic  
 
§ 4    Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 
§ 5    Godkännande av föregående styrelseprotokoll 

Ajourneras till nästa möte. Både januari och februari månads protokoll ska godkännas. 
 
§ 6 Diskussion och beslut 

● Vendeltidsdagarna - Samarbete med Uppåkra Arkeologiska Center 
o Ett första möte har hållits och ett andra möte ska hållas i april. 

Vendeltidskrigare från flera länder ska deltaga 2 dagar.Ca 5000 besökare 
förväntas komma.Evenemanget hålls 29-30 september. Styrelsen ombeds 
att hjälpa till t ex som parkeringsvakt och diskplockare. 

o Ulla-Britt Henningsson och Ingegerd Höglund deltar i mötena för 
Byalagets räkning. 

● Städdag 
o Frågan bordläggs tills vidare. Vi siktar på att ordna en städdag 2019. 

● Hur rekrytera och behålla aktiva medlemmar ? Diskussion - förhållningssätt och 
idéer. 

o Frågan bordläggs till nästa möte. 
 
§ 7 Information och uppföljning 

● Årsmötesplanering 
o Ordföranden utses att jämte Ingegerd Höglund hålla i övergripande 

planering för årsmötet. Påpekas att alla i styrelsen bör gå igenom 



verksamhetsberättelsen och övrig dokumentation som ska 
godkännas av  årsmötet. 

● Valborg 
o Ett uppstartsmöte har hållits. Nästa möte är planerat till början av 

april. Alla ombeds hjälpa till att tigga ihop priser till lotteriet. 
● Önskemål arrangemang hösten 2018 

o Förslag på arrangemang välkomnas. 
o Politikermöte beslutas preliminärt till den 28 augusti 

● Förslag till innehåll i Byabladet hösten 2018 
o Förslag på innehåll till Byabladet välkomnas. 

 
§ 8 Rapport från respektive arbetsgrupp  

● Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund) 
o Vårens program pågår och gruppen jobbar med höstens program. 

● Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson) 
o Samrådsmöte rörande Trekanten hålls den 21 mars 18.30-20.30 på 

Uppåkraskolan. Ingegerd Höglund avser att deltaga. 
o Alla yttranden ska vara inne senast den 8 april. 

● Ungdom (Sammankallande Charlotte Wilhelmsson) 
o Höstaktiviteter planeras. Halloweenfirande är inplanerat. 

● Information (Sammankallande Sofia Güll) 
o Det blir ny grafisk form på Byabladet fr o m hösten 2018. 

● Språkcafé (rapporterande Sofia Güll) 
o Aktiviteten fortgår tills vidare. 

 
§ 9 Utgående skrivelser 

● Skrivelse rörande Trekanten 
o Inväntar samrådsmötet innan beslut om skrivelse tas. 

 
§ 10 Inkomna skrivelser och förslag 

● Samrådshandling Trekanten (Hjärup NO etapp 4) inkommen. 
● Granskning av Klockaregårdsvägen andra steget i detaljplanen.  

 
§ 11 Övriga frågor  

● Byalaget avser att nominera en person till Årets Kulturpris i Staffanstorps 
kommun. Ingegerd Höglund skriver ansökan. 

 
§ 12 Mötet avslutas 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Milan Stamenkovic Ulla-Britt Henningsson 
 
Ordförande 
 
 
Sofia Güll 


