Protokoll styrelsemöte
Plats: Lars Kristoffer väg 7, Genarp
Datum: 2022-04-14
Tid: 18.00
Närvarande: Kent Petersson, Lina Jönsson, Elin
Lundgren och Kim Nedergaard
Adjungerade: Stig Andersson och Stefan
Magnusson
Ordförande: Kent Petersson (KP)
Sekreterare: Lina Jönsson (LJ)
1. Antal medlemmar / medlemsavgift / medlemsvärvning / medlemsregister?
Antal medlemmar till och med 220330 är 129 stycken. Totalt inkommit belopp
är 13 050 kr. Tre personer har betalat in 150 kr. Arbete med medlemsregister
pågår. Läggs till på punkt 4 under aktivitetsplan.
2. Uppföljning bokslut / bokföring
Cirka 123 000 kr plus och inget att anmärka.
3. Uppföljning medlemsregister
Återkoppling på nästa möte samt läggs till som punkt på aktivitetsplanen.
4. Uppföljning Aktivitetsplan för fler medlemmar
Ansvarig

Uppgift

Utfall

Lars Wide

Ta fram ny folder och skyltar

Utfört

Lars Wide

Beställa skyltar och foldes

Utfört

Lars Wide

Lägga in blänkare på FB

Utfört

Mats Hulteen

Organisera utdelning folder

Utfört

Maria Emland

Köpa plats / lägga in banners på FB

Leena Rastas

Arrangera ”Möte på byn”, KC tog över

Sven Erik Sahlée

Fråga om plats och montage av skyltar på byn

Lina Jönsson

Kontakta LKF angående Ullen och Spinnrocken

Utfört

Christian Malmström

Medlemsregister

5. Uppdatering Medborgarbudget
Inget nytt. Röstning på kommunens hemsida startar den 1/6.
6. Uppdatering tandläkarmottagning
Mottagningen öppnar i september 2022.
7. Rollfördelning av möten ny styrelse
* Möte med Trafikverket 4-5 ggr/år dagtid ca kl 14 brukar det vara. LJ deltar på
möten med Trafikverket framöver tillsammans med KP.
* Möte med politiker 4-5 ggr/år dagtid ca kl 15 brukar det vara. KP skickar ut
mötestider. Vem som deltar framöver bestäms vid nästa möte.
* Eventuellt arrangera info-möte på Medborgarhuset genomfördes 2019. KP
förslår att ett info-möte hålls efter valet under år 2023. Resterande instämmer
då det blir ett mer givande möte i och med en ny mandatperiod.
* Möte med tjänstepersoner finns inga planerade stående möten men
fritt fram att ta tag i. Diskussioner kring tomma lokaler (träffpunkten och
gamla stationen) resulterade i att byalaget borde ta kontakt med
Lundafastigheter och prioritera detta framför möten med tjänstepersoner i
dagsläget. Varför lokalerna står tomma och är otillgängliga idag bör lyftas med
politikerna på Servicenämnden då Lundafastigheter ligger under
serviceförvaltningen.
* Möte / träff med andra byalag. Inga planerade stående möten men
fritt fram att ta tag i. Ej aktuellt just nu.
* Samverka med GFG. Inga planerade stående möte. Innan julen 2021
arrangerades Ljus i Genarp tillsammans med GFG. Tanken är att arrangera
något liknande i år. Förslag och ideér är välkomna.
•

Rollfördelning av uppgifter ny styrelse
* Ta fram trycksaker, flaggor och kläder. Kontaktperson med Expotime
Ronnie Hammarby 070-753 63 00, https://expotime.se, info@expotime.se
KP återkommer med en katalog för kläder etc.
* Kontakt med C4 Hus. KP har kontakt. Arbetet inväntar en natur/
artinventering för lövgroda. Inventering sker troligtvis när grodan är aktiv.
* Arrangera valdebatt lördag 13 augusti kl 14.00 2022. KP önskar att förslag
på frågor skickas senast sista veckan i april, vecka 18, för en
sammanställning. 15 frågor ska skickas till politikern som ska besvaras. KP
har gått igenom tidigare frågor och svar inför förra valet och det är många
lovord men ingen handling. Kim Nedergaard kontaktar IBK Genarp om det
finns intresse av att ta fram kiosken.
* Ansvara för innehåll på Webb och kommunicera på Facebook. Christian
Malmström ansvarar för innehåll på Webb och LJ kommunicerar på Facebook
enligt tidigare arbetsgång där utkast godkänns innan publicering.
* Blivande skrivelser där behov kan dyka upp. KP informerar om tidigare
skrivelser och har man idéer är det bara att lyfta i gruppen.

8. Bjuda in Daniel Rosenkvist, nya ansvariga polisen
KP bjuder in Daniel Rosenkvist.
9. Förslag / idé:
a. Byalaget Junior, ex 10-18 åringar. Det finns ett intresse från Byalaget
att bjuda in ungdomar för att höra ungas frågor i byn. Ungdomar har
varit inbjudna till något liknande kommunfullmäktige för barn/ungdomar.
Elin Lundgren undersöker det vidare. Om det finns ett fungerande
elevråd på Genarps skola kan elevrådet bjudas in till ett möte med
byalaget för att stämma av intresset.
b. Aktivitetsplan för nya medlemmar. Diskussion om rekrytering av nya
medlemmar. Behöver vara enkelt med en QR kod och synas digitalt.
Påminnelse om att förnya medlemskapet behöver skickas ut.
c. Återuppta syfte och mål. Fanns tidigare ambitioner om att ta fram
tydliga syften och mål med byalaget.
d. Återuppta ansvarsområden för kommunens nämnder. Alla instämmer
att det vore en bra idé för att lära känna kommunen. LJ tar fram en lista
på alla nämnder till nästa möte för att fördela bevakningen.
e. Återuppta Maria Heinz? Innan pandemin startades en skolgrupp för
föräldrar. KP har inte hört något på länge men tar kontakt igen för att se
om denna grupp är aktiv.
f. Arbetsgrupp Buss och Cykel. KP kontaktar arbetsgruppen för att se om
den är aktiv.
g. Fråga biblioteket om info/priser om uthyrning av Medborgarhuset och
publicera info på hemsidan. Christian Malmström får i uppdrag att ta
kontakt med biblioteket och publicera information på hemsidan.
h. Scanna/dokumentera artiklar i tidningar om Genarp/byalaget. Ej aktuellt
då det inte uppfyller något syfte.
i. Årsmötesprotokoll ska finnas samlade hos kassören. Protokollen ska
samlas hos kassören. LJ förmedlar detta till kassören.
10. Övrigt
a. Stig Andersson undersöker om PRO har avtal gällande stim pengar.
b. Det saknas direktlarm på Genarps skola till brandkåren i Genarp.
Räddningstjänsten syd har försökt få direktlarm men fått svar att det är
för dyrt. Häckebergaskolan har direktlarm. Kim Nedergaard bevakar
frågan.
c. Valborg kommer att ske nere vid brandstationen, information kommer.
d. Kommunens projekt om hållbara resor finns utställt i byn där fokus är
samåkning.
e. Konstform anordnas i byn där lokalen inte är tillgänglighetsanpassad.
Detta ledde till diskussionen kring tomma lokaler och Lundafastigheter
där Elin Lundgren ska ta kontakt med Lundafastigheter för att
tillgängliggöra lokaler för event/tillställningar.
f. Promenadloppis kommer att ske den 23/4.
g. Stefan Magnusson föreslår att titta på en gemensam plattform för
styrelsemedlemmar där man enkelt kan kommunicera med varandra.
11. Nästa möte
12/5 19:00

