
 

 

 

 

Protokoll styrelsemöte i Hjärups Byalag 
Tid: Onsdagen den 26 september 2018 kl. 19-21 Plats: Biblioteket Hjärup 

 

Närvarande: Sofia Güll, Ingegerd Höglund, Ulla-Britt Henningsson, Peter Hofbauer, 

Ingemar Persson, Michael Tsiparis. 

 

Förhindrade: Anna Bruun Månsson, Milan Stamenkovic, Tomas Naeslund, Bodil Carlsson, 

Charlotte Wilhelmsson. 

 

Gäst: Anna Palm Staffanstorps Kommun.  

 

Adjungerade: Margareta Thomasson Stern, Mattias Onsdorff. 

 

DAGORDNING 

§ 1     Mötets öppnande och val av mötesordförande  

Valdes: Sofia Güll 

 

§ 2     Val av justerare 

Valdes: Ulla-Britt Henningsson 

 

§ 3     Val av mötessekreterare  

Valdes: Ingemar Persson 

 

§ 4     Godkännande av dagordning 

Godkändes 

 

§ 5     Godkännande av föregående styrelseprotokoll 

 Godkändes   

 

§ 6 Diskussion och beslut 

 

● Ny plattform för hemsidan  

Mattias informerade om det nya avtalet FS Premium istället för 

nuvarande FS Guldhotell på vår webbserver. Det nya avtalet ger oss 80 

ggr större lagringsutrymme (20Gb) jämfört med tidigare avtal, fler E-

postkonton och funktioner som bättre backupmöjligheter, utökad 

support-tid via telefon till 22 h/dygn om problem skulle uppstå på vår 

hemsida. En merkostnad på 24 kr plus moms per månad tillkommer. 

Årskostnaden för det nya avtalet blir 2235 kr inkl. moms. 

 

● Instruktion för GDPR  

Är nu upplagd och ligger på hemsidan. 

 

● Informera om vilka frågor vi fokuserar på (beslutat på kick-offen)? 

Styrelsen informerar om vilka frågor vi kommer att prioritera under 



året i ett blogginlägg. Sofia Güll skriver utkast till blogginlägg. 
 

● Arvoden vid arrangemang 

Genomgång om vad som gäller gjordes av Peter. 

 

§ 7 Information och uppföljning 

 

● Hjärups Park – aktivitetspark för alla åldrar 
Anna Palm inbjuden från Staffanstorps kommun informerade om parken 

och vad som är gjort samt planerna framöver. Förslag till aktiviteter får 

vi gärna skicka in till kommunen. Dock finns vissa begränsningar på vad 

som kan utföras.  

 
● Politikermötet  

Politikermötet den 23 augusti var välbesökt, 110 Hjärupsbor och 

intresserade hade mött upp. Diskussion kring det kommande valet var 

intensivt. Det årliga mötet med politikerna om aktuella ämnen har blivit 

mycket populärt. 

 
● Städdag (Tomas, Mattias, Anna, Sofia)  

Preliminärt planeras att genomföras i maj 2019.  

 

● Maker Space (Anna) 

Ajourneras till nästa möte.  

 

● Förespråka föreningshus/ungdomsgård (Michael) 
Michael informerade om ett genomfört projekt i Bjärred och om de 

kontakter han haft med kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.  

Frågan bordläggs till nästa möte. 

 
● Locka medlemmar och aktiva med öppen fika/after work (Ingegerd, 

Michael, Sofia) 

Inget att rapportera denna gång. 

 

● Introduktion och mentorer för nya medlemmar (Sofia) 
Inget att rapportera eller informera. 

 

§ 8 Rapport från respektive arbetsgrupp  

 
● Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)  

Program inför våren börjar bli klart.  

 

● Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson) 
Korsningen Lundavägen/Väståkravägen. Skrivelse om trafikfaror i 

korsningen ska utarbetas. 

Kontakt om utformningen av Trekantens handelsområde bör tagas. 

Kontakt med Trafikverket om inplanering av informationsmöte till våren 

i Hjärup om fortskridandet av fyrspårsutbyggnaden och tillfälliga 

lösningar under byggtiden. Bl.a. var och hur man kommer över 

järnvägen och tillgängligheten till den tillfälliga stationen. 



 
● Information (Sammankallande Sofia Güll) 

Nå ut till nyinflyttade och nya medlemmar. Frågan bordlades tillsvidare. 

 
§ 9 Utgående skrivelser 

Sökt arrangemangsstöd för Halloweenfirande den 31 oktober 2018 för 

ett belopp uppgående till 4.000 kr. 

 

§ 10 Inkomna skrivelser och förslag 

Ovanstående ansökan har beviljats av Kultur- och Fritidsnämnden. 

Kronor 2.000 har erhållits. 
 

§ 11 Övriga frågor 

Planering för höstens styrelsemöten. Förslag insändes till ordförande. 

Datum för styrelsemöten 2019 fram till årsmötet ajournerades. 

Datum för årsmötet sattes till onsdagen den 24 april 2019. 

Uppdrogs åt Peter att utarbeta ny medlemsfaktura med bankgiro. 

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum i Bjärred, då Michael Tsiparis 

bjuder in på visning av ett aktivitetshus. Nämndsordförande från 

Lomma kommer att närvara.  

 

§ 12 Mötet avslutas 

 

 

   

 

 

Ingemar Persson 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Ulla-Britt Henningsson    Sofia Güll 


