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Klostergårdens Byalag  

2014-01-20, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14 

Protokoll/minnesanteckningar 
 

 

Närvarande: Gunnar Stensson, Magnus Hultgren, Annikki Nilsson, Sonja 

Kellerman, Gunvor Ekvall Ann-Britt Hansson, Ingar 

Kerstensson och Marie Hegnelius 

 

 

§  1   Mötets öppnande 1.1 Ordförande Gunnar Stensson öppnade mötet. 

         och formalia 1.2 Marie Hegnelius utsågs till att föra 

protokoll/minnesanteckningar.  

1.3 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till 

handlingarna. 

1.4 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

      

§  2   Rapport om möte med PRO Ordförande Gunnar Stensson lämnade rapport om samarbetet 

med PRO. Gunnar Stensson och Magnus Hultgren har - i 

egenskap av Byalagets representanter - haft möte med PRO 

Söder. En gemensam skrivelse har utarbetats angående vår 

saknade Träffpunkt, som nu, trots tidigare löften, skall ersättas 

av en Mini-Träffpunkt i nyuppförda Mötesplats Klostergården. 

Denna Träffpunkt skall endast vara öppen två förmiddagar i 

veckan. Skrivelsen  innehåller fem frågor, riktade till de åtta 

partierna i Lunds kommunfullmäktige och frågorna skickas 

också för publicering i pressen. Medlemsmötet antog enhälligt 

skrivelsen. Den kommer att undertecknas av Byalagets 

ordförande Gunnar Stensson och ordföranden i PRO Söder,  

Torsten Norrman. 

Se bilaga! 

 

§  3  Rapport om… Klostergårdsgruppens möte den 16 januari 

Klostergårdsgruppens möte handlade huvudsakligen om det 

kommande Klostergårdsbladet. 

 

§  4  Rapport om… arbetet med Klostergårdsbladet nr 7 

Det är Per Roijer, som ansvarar för, redigerar och sammanställer 

Klostergårdsbladet. Gunnar Stensson medverkar med bl.a. en 

artikel om Träffpunkt Klostergården. Den 17 februari är det 

dead-line för artiklar. 

 

§  5  Möten och promenader Möten äger rum 

 den 17 februari (årsmöte), den 17 mars, den 14 april 

 Valborgsfirande den 30 april, den 19 maj och den 9 juni. 

 Höstterminens första mötesdatum är den 25 augusti, då  

 Höstfesten, den 21 september, skall diskuteras. 

 Vårens byalagsvandringar äger rum  

 söndagen den 18 maj. Tema:”Kvarnar vid Höje Å”, 

 söndagen den 8 juni. Tema: ”Sankt Lars fram till år 1920”. 
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§  6   Inför årsmötet 17/2 Arkiverat material och  protokoll på Klostergårdens Byalags 

hemsida beslutades bilda underlag för Verksamhetsberättelsen. 

Kassören presenterade och gick igenom sin ekonomiska 

berättelse. 

Verksamhetsplanen ansågs vara färdigställd i och med beslut 

tagna i § 5. 

Valberedningens sammankallande, Marie Hegnelius, 

konstaterade, att de på mötet närvarande styrelsemedlemmarna 

ställer upp på omval, d.v.s.  

Gunnar Stensson, ordförande, 

Magnus Hultgren, kassör och 

Annikki Nilsson, styrelseledamot. 

 

§  7   Övrigt Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§  8   Mötet avslutas Ordföranden avslutade mötet. 

  

 

Mötessekreterare Mötesordförande/justerare  

 

 

_______________________ __________________________  

Marie Hegnelius Gunnar Stensson 

Telefon: 046-145109 Telefon: 046-133171  


