Protokoll styrelsemöte i Hjärups Byalag
Tid: Tisdag den 23 oktober 2018 kl. 19-21 Plats: Biblioteket Bjärred
Närvarande: Sofia Güll, Milan Stamenkovic, Ingegerd Höglund, Bodil Carlsson, Ulla-Britt Henningsson,
Ingemar Persson, Michael Tsiparis, Mattias Onsdorff
Förhindrade: Peter Hofbauer, Anna Bruun Månsson, Tomas Naeslund, Charlotte Wilhelmsson.

§1

Mötets öppnande och val av mötesordförande
●

Sofia Güll vald

§2

Val av justerare

§3

Val av mötessekreterare

●
●

§4

Milan Stamenkovic vald

Godkännande av dagordning
●
●
●

§5

Ulla-Britt Henningsson vald

Korrigering av sista paragraf till §13 då §12 upprepades 2 gånger i kallelsen
”Politikermöte” stryks från §8
Godkänns i övrigt

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
●

Godkänt och klart

§6

Diskussion och beslut
● Information om och visning av det nya allaktivitetshuset i Bjärred.
o Visning genomförd.
● Inköp av datorprogram
o Avgörs från fall till fall efter behov. Styrelsen beslutar om inköp. Licenser ska
i den mån möjligt skrivas på Byalaget. Där detta inte är möjligt ska IT-ansvarig
dokumentera dessa.

§7

Information
● Halloween
o 31 okt. Organiseras i samarbete med scouterna. Sminkning i biblioteket. Korv
med bröd, dricka kaffe och godis kommer finnas att köpa. Spökgång vid Lokes
väg. Utannonserat i sociala medier, affischering och via Scoutkåren.

§8

Nytt kring våra fokusområden:
● Hjärups park - aktivitetspark för alla åldrar
o Begär återkoppling via Facebook för att sammanställa tillsammans med
tidigare återkoppling kring parken i en skrivelse till kommunen.
● Städdag (Tomas, Mattias, Anna, Sofia)
o Söndagen den 12 maj 2019 preliminärt beslutat. Kommunen kommer att
kontaktas för att se vilken hjälp Byalaget kan få. ”Håll Hjärup rent” som
slogan.
● Maker Space (Anna)
o Inget att rapportera
● Förespråka föreningshus/ungdomsgård (Michael)
o Mycket gott intryck.
o Michael återkommer med en sammanfattande skrivelse att presentera för
styrelsen.
● Locka medlemmar och aktiva med öppen fika/after work (Ingegerd,
Michael, Sofia)

o
●
o
●
o
●
o

Inget att rapportera.
Introduktion och mentorer för nya styrelsemedlemmar (Sofia).
Inget att rapportera.
Nå ut till nyinflyttade och till nya medlemmar (Informationsgruppen).
Inget att rapportera.
Förespråka en rondell och säker trafiklösning i korsningen
Lundavägen/Väståkravägen (Plan- och trafikgruppen).
Inget att rapportera.

§9

Rapport från respektive arbetsgrupp
● Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund).
o Siktar på att ha Byabladet och Arrangemangsbladet klara i månadsskiftet
nov-dec.
● Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson).
o Inget att rapportera.
● Information (Sammankallande Sofia Güll).
● Inget att rapportera.

§ 10

Utgående skrivelser
o

Inget att rapportera.

§ 11

Inkomna skrivelser och förslag
● Förslag: Att starta ett Cykla tillsammans-projekt.
○ Detta förslag behöver konkretiseras av förslagsställaren.
○ Tack från organisatörerna av Vendeltidsdagarna.
○ Johan Rasmussen avslog full täckning för ett arrangemang. Ärendet
fortfarande pågående eftersom Ulla-Britt har kommenterat beslutet till Johan
Rasmussen.

§ 12

Övriga frågor
● Datum för styrelsemöten 2019 fram till årsmötet.
o Midsommar och Valborg ska tas upp på nästa möte.

§ 13

Mötet avslutas.

Milan Stamenkovic

Justeras:

Ulla-Britt Henningsson

Sofia Güll

