
 
 

  

 
Protokoll styrelsemöte 

  
 Plats:Träffpunkten Genarp  
 Datum: 2019-02-14  
 Tid: 19.00  
   
Närvarande: Kent Petersson, Sven-Erik Sahlée, Lars Wide, Stig Andersson, Arne 
Olsson, Per Sköld, Erik Ahlström-Hammenhög, Allan Ljungstedt, Mats Hulteen. 
 
 

1. Uppföljning punkter från tidigare protokoll 
Inga specifika saker att följa upp utöver nedan. 
 
 

2. Redovisning från möte 16/1 Genarpsdagarna 
Arne och Sven-Erik meddelar att GD haft möte och att allt rullar på bra i 
planeringen. Inga specifika problem att ta upp. 
 
 

3. Status hemsida och vykort 
Hemsidan är sedan en tid uppe och rullar. Ligger nu på nytt webbhotell 
(Binero) och är gjord i WordPress vilket gör den betydligt lättare att arbeta 
med än den tidigare som dessuton var skriven i ett gammalt script som inte 
skulle stödjas av dåvarande webbhotell. Utseendet är det samma som innan 
men kommer att ändras lite med tiden. Inkom gärna med förslag på nya flikar 
om så behövs. 
 
 

4. Belysning Blüchers Park 
Den nya parken har ingen belysning. Ingen tar tag i behovet att försöka få en 
belysning till stånd. 
 
 

5. Inköp kläder 
Kent har inte fått in alla storlekar men beställer nu nya jackor efter mötet.  
 
 

6. Redovisning av mötet med politiker den 17 jan 
Mötet med politikerna var bra och behovet finns helt klart. Politikerna kommer 
driva "lågt hängande frukt" där bygge av omklädningsrum kommer 
genomföras nere på IP. Mötet upplevdes generellt positivt men inga större 
löften kom om Fokus Gernarp, fribyggartomter, buss/ cykelväg eller något 
sådant. Minnesanteckningar fr mötet finns. 
 



7. Status från Arbetsgrupp buss/cykleväg 
Ingen representant närvarande. 
 

8. Status på ansökan om pengar för medborgarhuset 
Ivar Sjögren, som hjälper till med ansökan, kommer höra av sig i kommande 
vecka angående arbete med bidragsansökan. 
 

 
9. Möte av inkluderingskoordinator den 4 mars kl 18.30 idrottshallen 

Information delges ang möte som kommer hållas angående integrationen. 
Representanter från Byalaget kommer närvara. 
 
 

10. Datum / deltagare för rundvandring av politiker 
Under våren kommer byagalet bjuda in politiker, tjänstemän och 
nämndordföranden till Genarp för att visa vår fina by. Detta arrangemang är 
för att "markandsföring" av Genarp eftersom känslan är att många politiker 
och tjänstemän inte känner till Genarp i någon större mening. Tidpunkt för 
detta arrangemang är mån-tid, V14 + V15. Deltagare fr byalaget är Kent P, 
Arne O, Per S, Stig A, Lars W (ansv.).  

 
 

11. Formalia; mötesformer, medlemsskap och föreningsbidrag 
Diskussion fördes om eventuellt medlemsskap, medlemsavgift, 
bidragsansökningar och andra saker. Detta kommer följas upp till årsmötet. 
Däremot kommer de månadsvisa möten som hålls andra torsdag varje månad 
att kallas för Månadsmöte istället för Styrelsemöte. I framtiden kommer 
Styrelsemöten hållas vissa tillfällen efter Månadsmöte. 
 
 

12. Övrigt 
Ny medlem hälsas välkommen, Erik Ahlström-Hammenhög, som bott i Genarp 
i drygt ett år och är egenföretagare. 
 
Diskussion fördes om hur Byalaget ska synas bättre: 
- Besöka andra föreningars möten 
- Låda med bilder och kort info brevid PRO och Lions lådor. 
- Fler blänkare på FaceBook och mer info på hemsidan. 
 
Idé lyftes fram och diskussion fanns angående ett behov av föräldrar-
kooperativ som skulle finnas till för ungdomarna eftersom det saknas resurser. 
Hur man startar- och vem som gör detta fanns inte några förslag på. 
 
Idé dök upp om att bjuda in Genarpsbor som är politikst aktiva. 
 
Mötet avslutas. 
 
 

13. Nästa möte 14 mars kl 19.00 Träffpunkten.  


