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BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie 

Styrelsen   sammanträde den 3 juni 2013  

 

Närvarande: Bo Pellnäs, ordförande, Inga-Lill Johansson, kassör, Eva Nilsson, Malin Rimfors, Sven 

Johansson, Lotten Jensen och Monika Lindén, sekreterare  

Frånvarande: Anders Jonzon, vice ordförande, Ingbritt Stenberg, Emma Höök och Sven Hultman har 

anmält förhinder.  

§41 Styrelsens ordinarie sammanträde öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§42 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §42 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§43 Utseende av justerare  

Styrelsen utser Sven Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§44 Protokoll från styrelsens sammanträde 2013-05-06 

Protokoll 2013-05-06: Bilaga §44 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§45 Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets inklusive Kulturföreningens finansiella läge. 

§46 Förberedelser inför Nationaldagen  

Kl 17.15 avmarsch för Nationaldagståget från Brösarps skola. Tåget passerar ca kl 17.30 Brinkehem 

på sin väg mot Byaängen, där firandet startar kl 18.00. Ordföranden håller talet och Tomelilla 

ungdomsorkester spelar. 
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§47 Förberedelser inför midsommarafton på Byaängen 

Torsdag kväll 20 juni samlas styrelsens ledamöter på Byaängen för att klä midsommarstången med 

grönt. Dansen på midsommarafton leder Lotten Jensen med sitt dragspel. Ordföranden får i uppdrag 

att kontakta BIF:s ordförande i ärendet. 

§48 Tidsplanering mm inför Brösarpsdagen söndag 8 september 2013 

A.Sponsring Ordföranden kontaktar fjolårets sponsorer per brev. 

B.Aktiviteter 1) Tändkulans vänner (Sven Johansson kontaktar Henry Karlsson) 2) Gästgifveriets öl, 

grill- och mattält (Bo Pellnäs kontaktar Hanna Cederberg) 3) Kaffeservering (Inga-Lill Johansson 

kontaktar Café Smulan) 4) Ankrace (Eva Nilsson kontaktar Nenne Arenhill) 5) Skånes Caroliner (Bo 

Pellnäs kontaktar Carolinerna) 6) Chokladhjul (Inga-Lill Johansson kontaktar Scouterna) 7) Barnhörna 

med ansiktsmålning (Eva Nilsson kontaktar Petra Olsson) 8) Marknadsstånd (Inga-Lill Johansson 

ansvarar för kontakter 9) Speaker (Leif Richard har uppdraget) 10) Grässkidor mm (Malin Rimfors 

ansvarar för kontakter) 11) Tält från Vi i Maglehem (Malin Rimfors kontaktar Gunbritt Johansson) 12) 

Baja-Major (Sven Hultman har uppdraget)  

Samtliga uppdrag redovisas vid styrelsens sammanträde tisdag 2 juli.  

§49 Allsången på Byaängen fredag 5 juli, söndag 21 juli (ev familjeeftermiddag) och torsdag 1 

augusti 

Styrelsen uppdrar till Malin Rimfors och Inga-Lill Johansson att ansvara för förberedelser (ev gäster?) 

inför Allsången på Byaängen. 

§50 Placering av kommunal lekplats på Byaängen med gräns mot Kyrkogården – se  § 27  i protokoll 

2013 04 08 

Malin Rimfors meddelar att Tomelilla kommun avslagit anhållan om medel för kommunal lekplats  i 

enlighet med bilaga §50. Malin Rimfors får i uppdrag att undersöka annan möjlighet till finansiering. 

§51 ”Österlen lyser” 

Malin Rimfors väcker frågan om deltagande i ”Österlen lyser” 2013. Styrelsen beslutar återkomma i 

ärendet vid nästa sammanträde 2 juli. 
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§52 Erbjudande att uppgradera Byagillets hemsida till webhotell 

Styrelsen beslutar uppdra till Malin Rimfors att undersöka styrelsens behov av erbjudandet och 

återkomma i ärendet vid styrelsens sammanträde 2 juli. 

§53 Nästa sammanträde  

Styrelsen sammanträder kl 18.30 i Församlingshemmet 

tisdag 2 juli  OBS! Tisdag!! 

§54 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Bo Pellnäs    

    

   Sven Johansson 

 

                      


