
Protokoll fört vid Hjärups Byalags årsmöte 2012 
 
 
Tid:  Onsdagen 25 april 2012 kl. 19.00 
Plats:  Hjärupslundssalen Hjärupslundsskolan 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande och godkännande av föredragningslistan 
 Ordförande Lars-Göran Mattisson hälsade alla välkomna och 
 förklarade mötet öppnat. 
 Mötet godkände föredragningslistan. 
 
§ 2 Val av ordförande på årsmötet 
 Lars -Göran Mattisson valdes. 
 
§ 3 Val av protokollförare 
 Ulla Göransson valdes. 
 
§ 4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
 Mötet fann årsmötet utlyst enligt stadgarna. 
 
§ 5 Val av två justerare 
 Ingegerd Höglund och Dan Teglund valdes. 
 
§ 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och 
 ekonomiska redovisning samt revisionsberättelsen 
 Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden och den 
 ekonomiska redovisningen med revisionsberättelsen av Ingemar 
 Persson, kassör. 
 
§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
 Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2011. 
 
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
 2011. 
 
§ 9 Föredragning av styrelsens förslag till årsbudget och 
 medlemsavgift  
 Ingemar Persson föredrog budgeten för 2012. 
 Styrelsen föreslog att 2012 års medlemsavgift på 100 kr. per hushåll 
 bibehålles även för 2013. 
 
§ 10 Beslut om fastställande av årsbudget och medlemsavgift 
 Mötet beslutade att fastställa budget för 2012 i enlighet med styrelsens 
 förslag. 
 Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2013 ska vara 100 kr per 
 hushåll. 



§ 11 Val av ordförande i Byalaget 
 Lars-Göran Mattisson omvaldes till ordförande i Hjärups Byalag för 
 2012 
 
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
 
Ordinarie 
 Margareta Thomasson Stern omval    t.o.m. årsmötet 2014 
 Ingrid Gyllenbäck    omval    t.o.m. årsmötet 2014 
 Ingemar Persson   kvarstår t.o.m. årsmötet 2013 
 Tommy Grönberg   kvarstår t.o.m. årsmötet 2013 
 Ulla Göransson   kvarstår t.o.m. årsmötet 2013 
 
Suppleanter 
 Ulla-Britt Henningsson  nyval     t.o.m. årsmötet 2014 
 Claes Bruce    omval    t.o.m. årsmötet 2014 
 Kerstin Ringdahl   kvarstår t.o.m. årsmötet 2013 
 Peter Ottosson   kvarstår t.o.m. årsmötet 2013 
 
§ 13 Val av revisorer och revisorsuppleant 
 Mötet beslutade om omval av sittande revisorerna Jan Manshed och 
 Börje Hildesjö        t.o.m. årsmötet 2013 
 Revisorssuppleantposten är vakant. 
 
§ 14 Val av valberedning 
 Ingegerd Höglund (sammank.)  omval    t.o.m. årsmötet 2014 
 Dan Teglund    omval    t.o.m. årsmötet 2013 
 Christina Rothman    nyval     t.o.m. årsmötet 2015 
 Niclas Fogwall avgår från valberedningen, samt som webmaster på 
 grund  av flytt från Hjärup. 
 
§ 15 Frågor som väckts av medlem i Byalaget 
 Inga frågor har inkommit. 
 
§ 16  Övriga frågor 
 
 Önskemål av Brita Jönson om att Byalaget ska verka för att 
 trädgårdsavfallshanteringen i Hjärup ska kvarstå maj månad ut. 
 
 Förslag av Inga Blomqvist att Byalaget ska upprätta en sändlista för att 
 kunna få ut viktig information till medlemmar snabbt. 
  
 Rolf Lind ansåg att Byalaget har dålig aktualitet på hemsidan och bör 
 åtgärda detta. 
 
 Ulla Göransson informerade om den kommande Hjärupsdagen 3 juni 
 och att ett informationsblad kommer att delas ut till alla hushåll i 
 mitten av maj. 
 



 Margareta Thomasson Stern informerade om en förhandling mellan 
 Senior Hjärup och Tempo Jakriborg om att det ska bli möjligt att 
 beställa matkassar veckovis hos Tempo och få varorna hemkörda. 
 
 Rolf Lind informerade om sina kontakter med Post AB Nord och om en 
 egen undersökning av olika butikers erfarenheter av kundtillströmning 
 till butiken. Större butiker verkar få fler kunder om det finns ett 
 postutlämningsställe i butiken medan mindre butiker inte har märkt  en 
 ökad försäljning. 
 

I samband med att valberedningens förslag framfördes föreslog Dan 
Teglund att Byalaget skulle arbeta för att inrätta referensgrupper som 
skulle kunna fungera som ”bollplank” i olika frågor, samt uppmanade 
styrelsen att se över stadgarna angående styrelseledamöter och 
suppleanter, samt antalet revisorer och personer i valberedningen. 
 
Lennart Jönson 22/7 1924 – 15/12 2010 in memoriam. 
Till Lennart Jönssons minne har Hjärups Byalags Styrelse låtit trycka 
upp ett antal exemplar av Hjärup i skuggan av Uppåkra 
en föreläsning som hölls av Lennart Jönson år 2005 under kulturnatten 
i Staffanstorp. Skriften delades ut på årsmötet.. 

 
§ 17 Mötet avslutas 
 Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ulla Göransson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars-Göran Mattisson  Ingegerd Höglund  Dan Teglund 

 


