
ÅRSMÖTE I HURVA BYFÖRENING 2017-03-22 

1. Anders Östman öppnar mötet. Dagordningen godkänns. 

2. Mötet anses ha utlysts på rätt sätt. 

3. Anders Östman väljs till ordförande för mötet och Ann-Charlotte Thysell utses till 

sekreterare för mötet. 

4. Val av justerare: Ulla Pålsson Hermansson och Ulf Nilsson. Dessa utses också till 

rösträknare för mötet. 

5. Föregående års protokoll genomlästes och godkändes. 

6. Anders läser upp verksamhetsberättelsen för 2016.  

Ekonomisk redovisning: Den 1 januari 2016 var kassan 24 612,52 SEK, den 31 december 2016 

var kassan 26 049,52 SEK. Ulla Pålsson Hermansson föredrar revisionsberättelsen och 

föreslår ansvarsfrihet.  

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

8. Mötet beslutar att medlemsavgiften för 2017 är 100 SEK. 

9. Valberedningens sammankallande, Marie Bergstrand, redovisade deras förslag och 

följande val fastställdes: 

a) Föreningens ordförande 1 år: Anders Östman (omval) .  

b) Ledamöter:   Therese Pålsson (nyval) 

   Anna Nyman (omval) 

c) Suppleanter 1 år:  Anette Nilsson Gunder, Elisabeth Bergenäs (omval) 

d) Revisor 2 år:  Malin Jönsson (nyval) 

e) Revisorssuppleant 1 år: Anette Krohn (nyval) 

10. Valberedning :  Marie Bergstrand, sammankallande 

   Ulf Nilsson    

11. Inga förslag inkomna.  

Ann-Charlotte Thysell redovisade planerade aktiviteter för 2017: 

 Växtbytardag 14 maj kl 10. Besök från Alnarp som presenterar perennupproret där 

Astern Axel Tallner insamlades från Hurva.  

 Familjedag vid gröningen planeras i början av juni. Det framkom på mötet att det kan 

finnas möjlighet att ordna ponnyridning i samband med familjedagen. 

 Byvandring den 3 september kl 14. Lisbeth Persson ställer upp som guide. 

På idéstadiet: 



 10-års jubileumsfest: Medlemmarna uppmanades komma med idéer. Ett förslag var att 

samlas vid Gästgiveriet.  

 Giovanni: Vi återkommer med besked om Giovanni kan tänkas hålla en middag/träff i 

hans lokaler. 

 Studiebesök Remmarlöv: Styrelsen undersöker vidare om intresse finns 

 Loppis: Positiv respons på planering av en dag med loppis vid respektive hus. 

 Rundvandring bland Hurvas hantverkare/verksamheter 

 

12. Övriga frågor:  

 Kommunen verkar kunna vara öppen för att låta verksamheter använda lokaler (vid 

förskolan). Föreningen tar kontakt med kommunen för att se vilka möjligheter som 

finns.  

 Halvåtta hos mig – diskussion kring upplägget, kan upplägget göras om för att få in fler 

anmälningar? Kanske två familjer istället? 

 Fredrik Holm berättade att han och Sune Arnesson kommer att anordna kvällar där det 

ges möjlighet att skapa/smida tillsammans. 

 Hurva IF informerar om att de kommer att gå ut med aktiviteter under året för att 

kunna ha kvar lokalerna.  

 Klagomål på gatubelysningen, man får vänta alldeles för länge tills de lagas. Punkten 

har tagits upp på Eslövs Byalagsråds träff i mars. Svar från kommunen inväntas. 

 Hjärtstartare. Har Eslövs kommun någon policy eller ge bidrag? Den kostar ca 13-

17 000 SEK. Kan kanske kyrkan bidra? Region Skåne eller möjligen räddningstjänsten. 

Försäkringsbolag. Kanske crowdfunding? Marie Bergstrand anmälde sig att dra i 

detta. Kanske någon kurs vid senare tillfälle? 

 Hastigheten i byn. Trafiken vid Eslövsvägen är ett problem. Polisen har haft 

övervakningar vid några tillfällen 8 st har blivit av med körkortet hittills. Det saknas 

lekande barn skylt, trottoar saknas vid Eslövsvägen. Styrelsen tar upp denna 

information med Trafikverket. Styrelsen kommer att verka för att vi får en portabel 

hastighetsmätare till byn. 

 Översiktsplanen Eslöv 2035. Svarstid 31 mars. Byföreningen kommer inte att skicka in 

något eget utan vi uppmanar att så många som möjligt skickar in synpunkter. Tänk på 

att inte bara kommentera det som saknas eller är dåligt, kommentera även det som 

är bra. 

 Fiberanslutning. Anders Östman ber att alla uppdaterar inventeringsformuläret så fort 

som något ändras.  

13. Anders Östman tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet. 

Årsmötesprotokollet liksom den ekonomiska redovisningen kommer att läggas upp på 

hemsidan. 



 

Datum:  

 

 

…………..…………………………………………… ………………..………………………………………… 

Ordförande: Anders Östman Sekreterare: Ann-Charlotte Thysell 

 

 

 

……………………………………………………….. ………………………………………………………….. 

Justerare: Ulla Pålsson Hermansson Justerare: Ulf Nilsson 

 

  


