
 

 

 

 

 

Protokoll Styrelsemöte Hjärups Byalag  

 
Tid: Söndag 19 augusti, 2018 kl 14 - 15.  Plats: Uppåkraskolan  

Närvarande: Ulla-Britt Henningsson,, Sofia Güll, Ingegerd Höglund,  Bodil Carlsson, 

Ingemar Persson, Anna Bruun Månsson, Peter Hofbauer, Milan Stamenkovic, Michael 

Tsiparis, Tomas Naeslund 

 

Förhindrade: Charlotte Wilhelmsson  

Adjungerad: Mattias Onsdorff 

 

DAGORDNING 

 

§ 1     Mötets öppnande och val av mötesordförande  

Sofia Güll valdes som ordförande 

 

§ 2     Val av justerare 

Ulla-Britt Henningsson  

 

§ 3     Val av mötessekreterare  

Anna Bruun Månsson  

 

§ 4     Godkännande av dagordning 

Godkännes  

 

§ 5     Godkännande av föregående styrelseprotokoll 

Godkännes  

 

§ 6 Diskussion och beslut 

 

● Kassör 

Vi tog beslut om att Peter Hofbauer blir kassör. 

 

● Swish  

Vi har fått Swish så nu kan vi ta emot betalningar för fika, inträde etc. via Swish. Dock inte 

medlemsavgifter.  

 

§ 7 Information och uppföljning  

 

● Byabladet 

Vi har fått mycket positiv feedback på den nya utformningen av Byabladet. 

Viktigt att vi alla noterar hur många blad vi hämtat ut på biblioteket.  

● Politikermötet 

Vi har planerat klart mötet och present till moderatorn är ordnat.  

Vi uppmanas dela informationen på Facebook för att få ökad spridning.  



 

Vi har arbetat för att få journalister att komma på mötet och Skånska Dagbladet har bekräftat 

att de kommer.  

 

● Kulturpris 

Vi fick information om att Kerstin Ringdahl mottagit priset. 

 

● GDPR  

Vi lägger en skrivelse på hemsidan om hur vi hanterar personuppgifter. Vi lägger också med 

det i nästa Byablad.  

Peter Hofbauer tar en koll på hur vi ska informera våra medlemmar vad vi gör med deras 

kontaktuppgifter.  

 

§ 8 Rapport från respektive arbetsgrupp 

 

● Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)  

All information finns i senaste versionen av Byabladet.  

 

● Plan & trafik frågor (Sammankallande Ingemar Persson)  

Inga nya möten har hållits. Gruppen tar tag i de frågor som prioriterades på Byalagets kick-

off, där samtliga mer långsiktiga frågor diskuterats. Det avser rondell vid Trekanten samt 

hastighetsbegränsningar på vägar.  

 

● Information (Sammankallande Sofia Güll)  

Vi diskuterade om vi kan ha ett alternativ till vår logga, som gör sig bättre för exempelvis 

tryck på reflexvästar. Vi har fått några förslag från Eva Andreasson som vi tittat på. Men vi 

känner inte att vi vill ändra den redan. Vi beslutade att vi behåller vår logga tills vidare. På 

reflexvästar som vi beställer nu trycker vi namnet Hjärups Byalag.  

 

Vi parkerar för övrigt frågan kring logga tills vidare för att ta upp det på ett kommande 

styrelsemöte. Vi frågar om Eva Andreasson vill vara med på ett styrelsemöte för att prata om 

logotyp. 

 

§ 9  Utgående skrivelser 

För Halloween har ännu inte skickats in arrangemangsstödsansökan. För alla övriga punkter 

på programmet i höst har ansökan gjorts..  

 

§10  Inkomna skrivelser och förslag 

Inga skrivelser har inkommit.  

 

§11 Övriga frågor 

De som tagit på sig ett ansvar för att driva de frågor vidare, som kom upp vid vår kick-off, ska 

återrapportera dessa vid kommande styrelsemöten.  

 

§12 Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet      Justeras 

 

 



 

Anna Bruun Månsson      Ulla-Britt Henningsson 

 

 

 

Ordförande 

 

 

 

Sofia Güll 

 


