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  Styrelseprotokoll  
 för Hjärups byalag  
  

 2006-03-29 
 
 
Plats:  Hjärups skola 
 
Närvarande: Helene Lundborg, Margareta Thomasson Stern, Ingegerd Höglund,  
 Olle Möller, Tor Fossum, Rolf Olsson, Ingemar Persson 
Förhindrade:  Johan Wredin, Lotte Gjörup, Kristina Börebäck, Bengt Lindskog,  
 Kerstin Ringdah, Christina Rothman 
 
§ 1    Mötet öppnas 
         Olle Möller valdes till mötesordförande och hälsar välkomna 
 
§ 2 Val av justeringsman  
 Ingegerd Höglund; ständig justerare. 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen och tillägger Tor Fossums skrivelse angående 
översiktsplanen. 

 
§ 5 Styrelseprotokoll  2006-03-01, bilaga 1 
 Godkännes. 
 
§ 6 Ekonomi 

- Rapport från kassören,  
Kassören ej närvarande 

Olle Möller rapporterade att vi har erhållet bidrag till två arrangemang från 
Bildningsförbundet. 

  
§ 7     Tidigare väckta frågor 

- Arkivering, Margareta 
- Medlemskorten, Johan/Helene 
- Hemsidan, Johan 

Frågorna bordlades till efter årsmötet. 
 
 § 8    Informationsfrågor  

- Nästa Byablad, utgivning 2006-03-30  
 Utgivningsdatum sköts fram till Påskveckan. 
       - Förslag till ny utdelningslista, Ingegerd 

 Mötet fastställer av Ingegerd Höglund utdelat förslag till ny utdelningslista. 
 

 



 
 
 
 
 § 9   Möte med kommunen 
 Rapport och diskussion ang. möten 7 respektive 23/3 
 Olle Möller rapporterade om mötena med kommunen den 7/3 och den 23/3. 
 Förslag till översiktsplan fastställs den 12/6 och ställs sen ut på Hjärups bibliotek t.o.m. 

september -06 
 Ytterligare en träff med kommunen kommer att ske i maj-06.  
 Mötet föreslår ett öppet möte / ”workshop” i augusti -06 för att bearbeta kommunens 

förslag till översiktsplan. 
  
§ 10   Möten och andra aktiviteter 

- Rapport och diskussion ang. möte 21/3 
Byalagets alternativa förslag till översiktsplanen fick delvis negativ respons från 
Hjärupsborna på mötet men mottogs positivt av övriga aktörer  
( UIF, Hjärup Utan genomfart, Uppåkra Scoutkår och Hem & Skola ) 

- Övriga möten 
. 

§ 11  Intresserådens verksamhet 
Rolf återkommer 
 

§ 12   Arbetsgrupperna verksamhet 
- Skol- och fritidsgruppen  

Christina Rothman låter meddela att kommunen kommer att ansvara för invigningen 
av ”nya skolan” som preliminärt äger rum den 24/8 -06 

- Framtidsgruppen 
- Järnvägsgruppen 
- Arrangemangsgruppen 
      Inget att rapportera 

 
 § 13 Årsmötet   

- Tidpunkt  24 april -06 kl.19:00 
- Verksamhetsberättelse – Olle Möller sammanfattar en kortfattad 

verksamhetsberättelse. 
- Verksamhetsplan – Ingegerd Höglund sammanställer och mailar ut verksamhetsplan. 

Synpunkter på denna mottages senast den 4/4 -06 
- Styrelsens förslag, nya stadgar – Förslag till nya stadgar läggs fram på årsmötet. 
- Motioner (senast 1 mars) – Inga motioner har kommit in. 
- Valberedning – Har kontaktat styrelseledamöter som är uppe för omval och jobbar 

vidare på att rekrytera eventuellt nya ledamöter. 
- Övrigt 

Kallelse till årsmötet kommer att anslås på anslagstavlor och på hemsidan. Olle Möller 
skriver kallelsen och Margareta Thomasson Stern sätter upp den. 

   Handlingarna kommer att finnas på biblioteket och hemsidan. 
 

 § 14 Övriga frågor  
Styrelsens framtida arbete diskuteras. Mötet enas om att en fysisk punkt för Byalaget är 
oerhört viktigt. 
Styrelseledamöterna uppmanas att kontakta valberedningen angående eventuella 
kandidater till styrelsen. 
Margareta Thomasson Stern kontaktar Uppåkra Scoutkår angående ersättning för hyra 
av lokal. 
 

  



 
 
 
 
 
§ 15 Nästa styrelsemöte 
        24/4. Efter årsmötet kommer ett konstituerande styrelsemöte att äga rum. 
 
§ 16  Ordföranden avslutar mötet 
 
 

 
 
 
Ordförande:   Justeras: 
 
 
 
Olle Möller    Ingegerd Höglund 
    
      
 
  
Vid protokollet:    
 
 
 
Heléne Lundborg 
 
 
 


