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BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens konstituerande  

Styrelsen   sammanträde den 7 mars 2013  

 

Närvarande: Bo Pellnäs, ordförande, Inga-Lill Johansson, kassör, Eva Nilsson, Ingbritt Stenberg, Sven 

Johansson, Malin Rimfors och Monika Lindén, sekreterare samt Gunbritt Johansson tom § 4.  

Frånvarande: Anders Jonzon, vice ordförande, Emma Höök, Lotten Jensen och Sven Hultman.  

Samtliga har anmält förhinder.  

§1 Styrelsens konstituerande sammanträde öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§2 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §2 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande dagordning. 

§3 Utseende av justerare  

Styrelsen utser Ingbritt Stenberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§4 Beslut angående tecknande av firma för nytt Leader-projekt ”Brösarps gula led – Backaleden” 

verksamhetsåret 2013 

Styrelsen beslutar att adjungerade ledamoten Gunbritt Johansson och styrelsens kassör Inga-Lill 

Johansson var för sig har mandat att teckna firma för medel rörande Leader – projekt ”Brösarps gula 

led – Backaleden”. Projektet är EU-finansierat för en tid av ett år. Paragrafen förklaras för 

omedelbart justerad. 

§5 Protokoll från styrelsens sammanträde 2013-01-14 

Protokoll 2013-01-14: Bilaga §5 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 
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§6 Protokoll från årsstämman 2013-02-11 

Protokoll 2013-02-11: Bilaga §6 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§7 Val av 

a)vice ordförande i styrelsen för Brösarps Byagille verksamhetsåret 2013  

Styrelsen beslutar välja Anders Jonzon till vice ordförande i styrelsen för Brösarps Byagille 

verksamhetsåret 2013. 

b) kassör i styrelsen för Brösarps Byagille verksamhetsåret 2013 

Styrelsen beslutar välja Inga-Lill Johansson till kassör i styrelsen för Brösarps Byagille  

verksamhetsåret 2013. 

c) sekreterare i styrelsen för Brösarps Byagille verksamhetsåret 2013 

Styrelsen beslutar välja Monika Lindén till sekreterare i styrelsen för Brösarps Byagille 

verksamhetsåret 2013. 

§8 Styrelsens verksamhetsinriktning år 2013 

Ordföranden anförde att frågan om torgets utformning förblir en prioriterad fråga under år 2013. 

Man måste dock invänta att kommunen lyckas upphandla fastigheten mitt emot vårdcentralen. Först 

när så sker, kan en ändamålsenlig plan för torgets utformning upprättas och sättas i verket. 

§9 Styrelsens informations- /programblad till hushållen i Brösarp med omnejd         

verksamhetsåret 2013 

Förslag till informations-/programblad 2013: Bilaga §9  

Styrelsen beslutar dela ut informations-/programblad enligt bilaga till hushållen i Brösarp med 

omnejd inför påsken 2013.   

§10 Rapporter 

*Kassören meddelar att ”Brösarpsboken” kan ges ut i ny upplaga. Ordföranden får i uppdrag att 

undersöka möjlighet till extern finansiering. 

*Kassören meddelar vidare att hon numera är ägare till hemsidans domännamn. 
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*Malin Rimfors meddelar att Fabian Rimfors och Vivan Jakobsson har påbörjat arbetet med att bygga 

grunden till portal för Brösarpsbygden inom ramen för Byagillet.  

Ordföranden frågade om Malin Rimfors tillsammans med sin make och Vivan Jakobsson var beredd 

att ta över ansvaret för hemsidan. Beslut om detta bör tas på styrelsemötet måndag 8 april.  

§11 Kommunal lekplats på Byaängen 

Styrelsen ger ordföranden, Malin Rimfors och Inga-Lill Johansson i uppdrag att ta fram underlag för 

en skrivelse i ärendet till Tomelilla kommun.  

§12 Information till hushållen i Brösarp med omnejd om behov av ett antal ”klassmormor/-morfar” 

som extra resurs på rasterna vid Brösarps skola samt som läxhjälp någon eftermiddag per vecka 

Styrelsen ger ordföranden, Malin Rimfors och Inga-Lill Johansson i uppdrag att i samarbete med 

representant för Brösarps skola ta fram information i ärendet.  

§13 Styrelsens sammanträdesdagar våren 2013 

Styrelsen sammanträder kl 18.30 i Församlingshemmet 

1)må 8 april 2)må 6 maj 3) må 3 juni 

§14 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Bo Pellnäs    

    

   Ingbritt Stenberg 


