Protokoll fört vid styrelsemöte Hjärups Byalag 10 mars 2020 på Hjärups bibliotek
Närvarande: Zbigniew Glowacki, Peter Hofbauer, Ingegerd Höglund, Lisbeth Nilsson.
Närvarande under paragraf 7-10 var Anna Bruun Månsson
Ej närvarande: Ulla-Britt Henningsson, Bodil Carlsson, Ingemar Persson,
Milan Stamenkovic, Tomas Naeslund.
Dagordning
§1

Mötets öppnades. Zbigniew Glowacki valdes till mötesordförande.

§2

Justerare: Ingegerd Höglund

§3

Mötessekreterare: Lisbeth Nilsson

§4

Dagordningen godkändes.

§5

Föregående styrelseprotokoll från 25 februari 2020 godkändes.

§6

Vem gör vad inför Årsmötet.
Verksamhetsberättelsen: Zbigniew Glowacki
Resultat & Balansräkning: Peter Hofbauer,
Verksamhetsberättelser från
Arrangemangsgruppen: Ingegerd Höglund
Plan & Trafikgruppen: Ingemar Persson
Samtliga dokument ska vara publicerade på vår hemsida
senast 30 mars-2020.
Årsmötesaffischen klar att publiceras.
Valberedningen har svårt att finna nya styrelsemedlemmar.

§7

Rapport från aktiva arbetsgrupper och styrelsen
Ingegerd Höglund har sammanställt höstens planerade arrangemang.
Informationsmöte till boende och nyinflyttade ortsbor planeras till
17 september 2020, där även politiker från olika nämnder inbjudes.
Zbigniew Glowacki bjuder in de politiker som var med på
Byalagets Dialogmöte den 10 februari 2020.
Politikermöte samtliga partier KF planeras prel. 12-15 okt.

§8

Inga utgående skrivelser

§9

Inkomna skrivelser och förslag
Mattias Onsdorff har lagt fram en idée, Dansskola för barn i åldern 6-9 år.
Det behövs både lokal och ledare. Mer information önskas.
Anna Bruun Månsson kan vara till hjälp med information vad man
bör tänka på.

§ 10

Övriga frågor
Ulla-Britt Henningsson har påtalat att kulturstödet inte räcker.
Peter Hofbauer ska kontakta Margareta Pauli, ordförande i beredning för
kultur och fritidsfrågor, pga av ändrade villkor, då vi anser att
beviljat kulturstöd på 10.500 kr inte räcker.
Allaktivitetshus i Hjärup är vår önskan, därför har vi haft kontakt
med Michael Tsiparis i Lomma kommun, då det finns ett fint
allaktivitetshus i Bjärred. En planritning finns och Ingegerd Höglund
hör sig för om det är en offentligt handling som vi kan hänvisa till.
Michael Tsiparis har nyckel till boden, då han inte är styrelseledamot
längre, ska nyckeln lämnas tillbaka. Förslag på att Lisbeth Nilsson
tar över den.
Pärmar ska arkiveras i boden.
Peter Hofbauer tar fram listor på hushåll som inte har betalt avgiften
för medlemsåret 2020, då vi saknar ca 100 medlemmar från föregående
år. Ingegerd Höglund gör ett förslag till ett flygblad som kommer att delas
ut av styrelsemedlemmarna

§ 11

Mötet avslutas
Mötesordförande Zbigniew Glowacki avslutar mötet.
Nästa styrelsemöte, 7 april 2020, kl. 19.00.

Lisbeth Nilsson
Mötessekreterare

Zbigniew Glowacki
Mötesordförande

Ingegerd Höglund
Justerare

