Protokoll fört vid styrelsemöte med Hjärups Byalag.
Tid: 15 oktober 2019
Plats: Hjärups bibliotek
Närvarande: Bodil Carlsson, Lars Fridh, Zbigniew Glowacki, Ulla-Britt Henningsson, Peter
Hofbauer, Ingegärd Höglund, Lisbeth Nilsson
Adjungerad: Mattias Onsdorff
Ej närvarande: Anna Bruun Månsson, Tomas Naeslund, Ingemar Persson, Milan Stamenkovic
§ 1 Mötets öppnade och val av mötesordförande
Lisbeth Nilsson valdes till mötesordförande
§ 2 Val av justerare av protokoll
Ulla-Britt Henningsson valdes till justerare av protokollet
§ 3 Val av mötessekreterare
Lars Fridh valdes till mötessekreterare
§ 4 Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes
§ 5 Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Protokollet från styrelsemötet den 1 september 2019 godkändes
§ 6 Diskussion och beslut
•
•

•

•
•
•

•

Årsmöte skall hållas den 21 april 2020 klockan 19.00 i Hjärupslundsskolans matsal.
En viktig uppgift är att finna en person som vill arbeta som ordförande i Hjärups
Byalag. Det beslutades att bl.a. använda sociala media för att informera om att vi vill
komma i kontakt med personer som är intresserade av uppdraget. Mattias lägger in
detta på hemsidan och Ingegerd på Facebook.
I enlighet med Ulla-Britts förslag beslutades att bjuda in politikern Margareta Pauli,
ordförande i beredningen för kultur och fritid samt demokratifrågor, till ett
styrelsemöte för att diskutera kommunens planer för Hjärup beträffande kulturella
arrangemang, fritidsgård, jympa för äldre m.m.
Det beslutades att samtliga aktiva i Byalaget skall bjudas på middag på Hjärups Pizzeria
den 5 december klockan 19. Ulla-Britt ansvarar för arrangemanget.
Utdelningslistan skall justeras beträffande vem som delar ut var och listan skall också
kompletteras med mejladresser. Lisbeth och Ingegerd är ansvariga.
Ingegärd undrade om vi skall fortsätta med Byabladet år 2020 och vad det skall
innehålla om vi skall fortsätta med det. Beträffande innehåll beslutades ingenting. Det
beslutades:
o Att vi skall fortsätta med Byabladet
o Att anpassa utdelningen så att den inte sammanfaller med utdelning av reklam,
dvs ingen utdelning på lördagar och söndagar.
o Ulla-Britt föreslog att vi via sociala media ska uppmana byborna att bidraga med
text till Byabladet.
Inför styrelsemötet den 19 november beslutades:
o Att Zbigniew skall vara ordförande och sända ut en dagordning inför mötet.

o Att Lars skall vara mötessekreterare.
§ 7 Information och uppföljning
•
•
•

•

Det beslutades att filmen från politikermötet skall ligga kvar på Byalagets hemsida fram
till politikermötet 2020.
Det beslutades att tidigare kallelse/protokoll skall utgöra mall för kommande sådana.
Ulla-Britt har diskuterat framtida samarrangemang vid Valborg och midsommar med
Anders Haskel i Uppåkra IF. De båda har gjort överenskommelsen att träffas för att
diskutera detta. Anders Haskel kommer att föreslå datum för möte.
Ingegerd informerade om att hon besökt bussen som Trafikverket varit i byn med och
fick då bland annat informationen att det blir en bilparkering i anslutning till den
provisoriska stationen.

§ 8 Rapport från aktiva arbetsgrupper
•
•

Ingegerd informerade om att arrangemangsprogrammet för vårterminen 2020 i princip
är klart.
Det beslutades att till gruppen Plan- & trafikfrågor hänskjuta frågor rörande Park &
grönytor med Ingemar Persson som sammankallande

§ 9 Utgående skrivelser
Ingemar Persson har sammanställt synpunkter på ”Förslag till fördjupad översiktsplan för
Flackarp-Höjebromölla i Staffanstorps kommun” och sänt dem till kommunen.
Ulla-Britt har ansökt om arrangemangsstöd för Halloweendisco. Kommunen har ännu inte
meddelat beslut i detta ärende.
§ 10 Inkomna skrivelser och förslag
Kommunen har meddelat beslut rörande samtliga arrangemang under höstterminen 2019 utom
betr Halloweendiscot.
§ 11 Övriga frågor.
•

•
•

Det finns frågor kring Google Drive beträffande behörighet och access som måste redas
ut. Milan har åtagit sig detta uppdrag vid styrelsemötet den 1 september och kommer att
hålla en genomgång med samtliga intresserade i styrelsen.
Byalagets arrangemang skall uppdateras i kommunens evenemangskalender. Mattias får i
uppdrag att göra detta.
QR kod skall kunna användas för betalning vid våra arrangemang, av medlemsavgiften
samt när vi säljer varor. Ett Swish-nummer behövs också vid tillfälle då den som skall
betala inte har QR-app i sin mobil. Byalaget tar även emot kontant betalning förutom vad
gäller medlemsavgift.

§ 12 Mötet avslutas
Lisbeth tackade för visat intresse och avslutade mötet.

____________________
Lars Fridh
Mötessekreterare

____________________

____________________

Lisbeth Nilsson

Ulla-Britt Henningsson

Mötesordförande

Justerare

