Protokoll Hjärups Byalag
Tid: Måndagen den 14 januari 2019 kl 19-21
Plats: Biblioteket
Närvarande: Milan Stamenkovic, Peter Hofbauer, Ulla-Britt Henningsson, Ingegerd
Höglund, Michael Tsiparis, Ingemar Persson, Bodil Carlsson
Frånvarande: Anna Bruun Månsson, Tomas Naeslund, Charlotte Wilhelmsson, Sofia Güll
Adjungerade: Mattias Onsdorff
DAGORDNING
§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande
● Ingegerd Höglund
§ 2 Val av justerare
● Ulla-Britt Henningsson
§ 3 Val av mötessekreterare
● Milan Stamenkovic
§ 4 Godkännande av dagordning
● Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående styrelseprotokoll
● Saknar påskrivet protokoll för oktober. Milan Stamenkovic ska ta med
utskrift till nästa styrelsemöte för underskrift.
§ 6Diskussion och beslut
● Valborg och midsommar
○ UIF och Scouterna kallas till möte i januari/februari.
● Inköp av materialvagn och prenumeration på Byahornet till biblioteket
○ Nej till vagn eftersom det blir konstigt att Byalaget sponsrar
kommunal verksamhet.
○ Generellt beslut att Byalaget INTE ska sponsra inköp till kommunal
verksamhet.
○ Byahornet – vi fortsätter prenumerationen
● Projektförfrågan Nya jobb Lundaland
○ Beslutas att låta projektet komma hit och informera under
förutsättning att projektet godkänns.
● Påtryckning om tillfälliga återvinningsstationer
○ Bordläggs till nästa styrelsemöte.
● Samarbete med Studiefrämjandet
○ Bordläggs till nästa styrelsemöte.
● Behov av policy för vilka verksamheter (företag, tjänster, föreningar,
projekt osv) inom Hjärup som vi vill ge stöd.
○ Beslut att skriftlig policy behövs.
○ Mattias Onsdorff kollar hur andra byalag gör.
○ Uppföljning av denna punkt bör göras på nästa möte.
§7

Information
● Byabladet och utdelningslistan
○ Byabladet och inbetalningskort är underdelning.
● Nyckelansvarig och innehavare av nyckel (till dokumentet Ansvar vid
arrangemang)
○ Idag finns 4 nycklar till Byalagets bod:

■ Lars-Göran Mattisson, Bert Lindström, Margareta
Thomasson Stern och Sofia Güll har dessa.
■ Förslag att Lars-Göran och Bert behåller sina nycklar, men
Margareta och Sofia lämnar över sina nycklar till Michael
Tsiparis och Mattias Onsdorff.
■ Till nyckelansvarig utses Michael.
● Tydliggöra - ansvariga för informationskanaler
○ Inget att protokollföra.
§8

Nytt kring våra fokusområden:
● Hjärups park - aktivitetspark för alla åldrar
o [Sammanställning av synpunkter på vad parken i Hjärup kan
innehålla.]
o Återkoppla gärna till Michael Tsiparis.
● Städdag (Tomas Naeslund, Mattias Onsdorff, Anna Bruun Månsson, Sofia
Güll)
o Städdagen är inställd tills vidare.
● Maker Space (Anna Bruun Månsson)
o Inget att rapportera.
● Förespråka föreningshus/ungdomsgård (Michael Tsiparis)
o Inget att rapportera.
● Locka medlemmar och aktiva med öppen fika/after work (Ingegerd
Höglund, Michael Tsiparis, Sofia Güll)
o Inget att rapportera.
● Introduktion och mentorer för nya styrelsemedlemmar (Sofia Güll)
o Inget att rapportera.
● Nå ut till nyinflyttade och till nya medlemmar (Informationsgruppen)
o Inget att rapportera.
● Förespråka en rondell och säker trafiklösning i korsningen
Lundavägen/Väståkravägen (Plan- och trafikgruppen)
o Inget att rapportera.

§9

Rapport från respektive arbetsgrupp
● Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)
o Möte med biblioteket planerat till månadsskiftet februari/mars
rörande höstens arrangemang.
● Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson)
o Inget att rapportera.
● Information (Sofia Güll)
o Inget att rapportera.Inget att rapportera
Utgående skrivelser
● Ansökan om arrangemangsstöd för alla vårterminens arrangemang
inskickad.

§ 10

§ 11

Inkomna skrivelser och förslag
● Inget att rapportera.

§ 12

Övriga frågor
● Styrelsemöten planeras till 11/2, 12/3, 14/4 och årsmöte till 24/4.

● Valberedningen ska bjudas in till nästa styrelsemöte för att stämma av var de
står i sitt arbete.
§ 12

Mötet avslutas
●

Mötet förklaras avslutat.

