Protokoll Styrelsemöte Hjärups Byalag
Tid: Söndag den 22 april 2018 kl 15-17 Plats: Åkervägen 8

Närvarande: Ulla-Britt Henningsson,, Sofia Güll, Ingegerd Höglund, Bodil Carlsson,
Margareta Thomasson-Stern, Ingemar Persson, Anna Bruun Månsson, Börje Hildesjö,

Förhindrade: Marie Blohmé Enhörning, Milan Stamenkovic, Tomas Naeslund, Charlotte
Wilhelmsson

Adjungerade: Ingrid Gyllenbäck, Peter Hofbauer, Michael Tsiparis, Lars-Göran Mattisson
(valberedningen)
DAGORDNING
§1
Mötets öppnande och val av mötesordförande
Sofia Güll väljs som mötesordförande
§2

Val av justerare
Ulla-Britt Henningsson

§3

Val av mötessekreterare
Anna Bruun Månsson

§4

Godkännande av dagordning
Godkänns.

§5

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Godkänns.

§6

Diskussion och beslut
● Socialt bokslut 2017
Socialt bokslut godkänns med tillägg om språkcaféet,
● Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplan godkänns med tillägg om var språkcaféet hålls.
● Kick off - datum och innehåll
Ulla-Britt Henningsson ska under sommaren gå igenom gamla protokoll för att lista
“tappade bollar”. Sofia mailar ut förslag på ett par söndagar på sensommaren/tidig
höst då vi kan ha nästa kick-off.
Sofia tipsar om boken “Medlemsmodellen” som vi kan läsa för att sedan diskutera
vidare till kick-offen.

§7

Information och uppföljning
● Att göra inför årsmötet
Vi gick igenom vilka styrelseledamöter som sitter kvar, tillkommer respektive
överlämnar.

Valberedningen sitter kvar.
Revisor saknas, men valberedningen har förslag på ersättare.
Vi skickar påminnelse till de styrelseledamöter som ej har betalt att de bör betala
innan årsmötet.
För övrigt är allt förberett inför mötet, med handlingar, lokal, fördelning av
arbetsuppgifter.
● Valborg
Allt är klart med planeringen av Valborg.
Sofia Güll bad oss att sprida att de gärna vill ha fler till kören som ska sjunga på
Valborg. De övar 15-17 söndag 29:e april.
● Vendeltidsdagarna
Stort evenemang som vi ska vara med och engagera oss i,
29-30:e september.
Samtliga ombeds att fundera över om de kan tänka sig att hjälpa till och med vad.
Ulla-Britt Henningsson och Ingegerd Höglund är de som håller ihop det från
Byalagets sida.
● Midsommar
Inget att rapportera.
● Politikermötet (nytt datum v 34)
Vi har tillfrågat samma moderator som tidigare år. Vi föreslår torsdag 23:e
augusti.
● Status arrangemang hösten 2018
Programmet är i princip helt klart och det är många aktiviteter, både i samverkan
med biblioteket och i egen regi.
● Status Byabladet hösten 2018
Ingegerd vill mer än gärna ha förslag på vad vi kan skriva om i Byabladet.
§8

Rapport från respektive arbetsgrupp
● Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)
Se ovan om gällande evenemang i vår och höst.
● Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson)
Se nedan om skrivelser.
● Ungdom (Sammankallande Charlotte Wilhelmsson)
Möte inplanerat i april.
Gruppen behöver fler engagerade.
Anna Bruun Månsson kontaktar Anna Palm på kommunen för att
se vad som finns planerat i parken och vad som går att påverka.
● Information (Sammankallande Sofia Güll)
Har inte haft möte sedan senaste styrelsemötet.
● Språkcafé (rapporterande Sofia Güll)
Det kommer att fortsätta under våren. Sofia Güll ska fråga
integrationssamordnarna om vi kan få läromedel från kommunen, som de har gett till
språkcaféer i Staffanstorp.

§9

Utgående skrivelser
● Synpunkter på detaljplan för Trekanten
Den gick iväg 8 april.
● Nominering kulturpris, Staffanstorps kommun Vi har gjort en nominering av Kerstin
Ringdahl till årets kulturpristagare

§ 10

Inkomna skrivelser och förslag
Inga inkomna skrivelser

§ 11

Övriga frågor
Kulturfestival 20/10 i Lomma.
Test av bilpool har påbörjats i Hjärup.
Vi skjuter på vår gemensamma middag till före jul.

§ 12

Mötet avslutas

