Protokoll styrelsemöte
Plats: Lars Kristoffer väg 7, Genarp
Datum: 2022-06-09
Tid: 18.00
Närvarande: Maria Emland, Stig Andersson, Elin
Lundgren, Stefan Magnusson, Kent Petersson
och Lina Jönsson
Adjungerade: Stefan Magnusson
Ordförande: Kent Petersson (KP)
Sekreterare: Lina Jönsson (LJ)

1. Uppföljning medlemsregister
Bordläggs till nästa möte. LJ mejlar Christian angående medlemsregister. ME
informerar att byalaget har 141 medlemmar i år. Det finns ett behov av inlägg
på Facebook för att värva fler medlemmar. LJ tar fram ett utkast som skickas
till EL. EL föreslår en välkomstpåse till nyinflyttade. Byalaget har tidigare delat
ut reklammaterial så som vattenflaskor osv. Krävs viss förvaring och att
materialet används. Alternativt börja med en folder och/eller återanvändbar
kasse med logga. SM kollar med lantmäteriet hur man får ut uppgifter om
nyinflyttade.
2. Uppföljning Aktivitetsplan för fler medlemmar
Ansvarig

Uppgift

Utfall

Köpa plats / lägga in banners på FB

Utgår

Sven Erik Sahlée

Fråga om plats och montage av skyltar på byn

Lina Jönsson

Kontakta LKF angående intresseanmälningar

Christian Malmström

Medlemsregister

Christian Malmström

Info/priser om uthyrning av Medborgarhuset på
hemsidan

Lina Jönsson/Maria
Emland

Årsmötesprotokoll hos kassören

Utfört

Istället för att köpa plats/lägga in banners på FB behöver byalaget synas mer
på Facebook. Utkast på inlägg tas fram av LJ för att därefter publiceras.
Sven Erik Sahlée arbetar med att få upp skyltarna i byn. En kommer sättas
upp vid X-macken, återstår att hitta placering för två stycken.
LKF anger att det inte finns någon statistik på hur många som står i kö i
Genarp. Kö:n gäller för hela kommunen. KP bjuder in till möte med LKF.
LJ mejlar Christian Malmström angående medlemsregister och info/priser om
uthyrning av Medborgarhuset på hemsidan.
ME kollar igenom pärmar som hon har tagit över.
3. Bevakning och återkoppling av kommunens nämnder gällande Genarp
Inget att notera.
4. Utveckling Genarps centrum
LJ bevakar byggnadsnämnden framöver. Inget nytt att notera från föregående
protokoll.
5. Lunds kommun översiktsplan
LJ fortsätter med skrivningen. LJ gör ett inlägg på Facebook om enkäten som
finns tillgänglig fram till den 30 juni angående revideringen av översiktsplanen.
6. Övrigt
KP har haft möte med kommunens gatuchef angående byns gator. Budgeten
har minskat och täcker inte in reperationer som behövs.
KP informerar att cykelväg kan bli aktuell enligt politiker. Den gröna biten norr
om Heckebergavägen kan vara aktuell.
Finns ett behov av en elcentral i fjärilsparken. Enkel tillgång till el ska finnas
för att gynna evenemang. Idag kostar det 3500 kr för att kraftringen ska starta
öppna elskåpet vilket ska meddelas två veckor innan. KP kontaktar Per Sköld
för att driva frågan vidare till Tekniska nämnden.
SM föreslår att det ska stå i stadgarna vilka punkter som ska vara med på
protokollet för årsmötet. SM kollar på en skrivelse till nästa styrelsemöte.
ME informerar om byalagets ekonomi vilket är 123 107,47 kr.
Valdebatt: Moderator ordnad. Det finns ett behov av att låna stolar från
medborgarhuset. Fredagen börjar byalaget med förberedelser som till
exempel att flytta stolarna från medborgarhuset till idrottshallen. KP och SM
kollar ljud. Lars Wide trycker upp information om Valdebatten för att sätta upp

skyltar i byn, inte utan tillstånd på trafikverkets vägar. LJ tar fram ett utkast för
att informera på Facebook samt på hemsida.
Det kommer vara en visning av Genarps lådfabrik den 10 september. Det har
ännu inte kommit ut någon information.
7. Fastställande av interimbeslut av sponsor löplopp, Genarps skola löplopp.
Fastställer beslut kring sponsring av dryck till Genarps skola löplopp.
8. Matfestival
Beslutar att byalaget ska anordna en matfestival i sista lördagen i augusti
2023. Aktiviter för barn ska finnas. Genarp med omnejd har idag många lokala
engagemang med inriktning på mat. Viktigt att ta vara på detta och skapa
något trevligt för byn.
9. Nästa möte
14 juli kl 19:00

