
Närvarande: Corinne Bonder, Jimmy Berlin, Kent Nilsson, Arne Olsson, Kent Petersson, 

Martin Jansson, Stig Ekberg, Sven Stridsberg, Bo Påhlsson, Carl Hillerström, Agneta 

Hillerström, Camille Abou Abdauah, Sven-Eric Sahlée, Meta Gerle (Medborgarkontoret) 

  

1. Mötet öppnades. 

  

2. Dagordningen godkännes. 

  

3. a) Arne Olsson valdes till mötets ordförande. b) Meta Gerle valdes till mötets sekreterare. 

c) Kent Nilsson och Jimmy Berlin valdes till justeringsmän. 

  

4. Verksamhetsberättlesen lästes och godkändes. (se bilaga) 

  

5. Revisionsberättelse lästes och godkändes. (se bilaga) 

  

6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009. 

  

7. Inga stadgeändringar. 

  

8. a) Val av styrelseledamöter: Arne Olsson (omval) ordinarie 2010 – 2011 ordförande Niklas 

Hofvander (omval) ordinarie 2010 Sven-Eric Sahlée (nyval) ordinarie 2010 Bo Påhlsson 

(omval) suppleant 2010 Jimmy Berlin (omval) suppleant 2010 Corinne Bonder (omval) 

suppleant 2010 

  

b) Val av revisorer: Sven Stridsberg (omval) ordinarie 2010 Martin Jansson (omval) ordinarie 

2010 Karl-Fredrik Ekström (omval) suppleant 2010 

  

c) Val av valberedning: Kent Nilsson (omval) ordinarie 2010 Jessica Andersson (omval) 

ordinarie 2010 Camille Abou Abdauha (nyval) ordinarie 2010 



  

9. Övrigt: 

 Martin Jansson vill att ett skriftligt avtal ska upprättas med Lions angående fördelning 

av intäkterna för Genarpsdagarna. 

 Medborgarkontoret informerade om vad som är på gång. Man kommer inte att ha 

ansvar för sommarpraktiken för gymnasieungdomar i år. Platserna blir behovsprövade 

och administreras via kuratorer på skolorna. Inga bostadsinbrott har skett i Genarp 

sedan årsskiftet. Däremot börjar det, enligt Byalaget, bli oroligt bland vissa ungdomar 

med skadegörelse och klotter. Medborgarkontoret för informationen vidare till berörda 

instanser. Byalaget bjuder in en representant för föräldrarådet till nästa möte. 

 Folk är slaviga med att plocka upp efter sina hundar. Kanske något att ta upp för 

spanarna i ”Skånskan”? Medborgarkontoret skriver en blänkare i nästa nyhetsbrev. 

 Valdebatten blir 1 september i Medborgarhuset. Viktigt med mycket reklam innan! 

Innan dess ska Byalaget sammanställa en lista med frågor att ta upp på mötet. 

Cykelbanan ut till industriområdet är en fråga. 

 Martin Jansson berättar att fjärrvärmen från Björnstorp nu går till de flesta kommunala 

inrättningar i Genarp. I vinter har dock inte halmpannan räckt till för att fylla behovet 

utan man har fått komplettera med olja. En ny större halmpanna kommer dock att 

installeras inom kort. 

 Arne Olsson berättar om brandkårens verksamhet. Genarps brandkår kommer 

förhoppningsvis snart att få en slangjeep så att de kan komma lättare fram i dålig 

terräng samt hjälpa ambulanser. 

 Corinne Bonder har kontakta företaget Nosco för att få svar på de frågor som Byalaget 

hade efter föregående möte. Hon upplevde dock att företaget inte ville svara på hennes 

frågor och de sa att de bara följde svensk lag. Byalaget avslutar härmed kontakten med 

Nosco. 

 Nästa möte 8 april. 

  

10. Mötet avslutades. 

 


