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BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie 

Styrelsen   sammanträde den 2 juli 2013  

 

Närvarande: Bo Pellnäs, ordförande, Anders Jonzon, vice ordförande, Ingbritt Stenberg, Inga-Lill 

Johansson, kassör, Eva Nilsson, Malin Rimfors, Sven G Hultman, Lotten Jensen och Monika Lindén, 

sekreterare  

Frånvarande: Emma Höök och Sven Johansson har anmält förhinder.  

§55 Styrelsens ordinarie sammanträde öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§56 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §56 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§57 Utseende av justerare  

Styrelsen utser Sven G Hultman att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§58 Protokoll från styrelsens sammanträde 2013-06-03 

Protokoll 2013-06-03: Bilaga §58 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§59 Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets inklusive Kulturföreningens finansiella läge. 

§60 Erfarenheter från Nationaldagen  

Ordföranden utarbetar ”körschema” inför kommande nationaldagar. 

§61 Erfarenheter från Midsommarafton på Byaängen 

Styrelsen kan konstatera att traditionell Midsommarafton på Byaängen är ett uppskattat evenemang. 

Vad gäller kommande midsommaraftnar beslutar styrelsen att engagera föreningarna i byn i ett 

programsamarbete med barnen i centrum. 



2 

 

 §62 Tidsplanering mm inför Brösarpsdagen söndag 8 september 2013 

A.Sponsring Ordföranden har kontaktat sponsorer per brev/telefon = OK. 

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

grill- och mattält (Bo Pellnäs har kontaktat Hanna Cederberg = OK) 3) Kaffeservering (Eva Nilsson har 

kontaktat Café Smulan = OK) 4) Ankrace (Inga-Lill Johansson kontaktar Nenne Arenhill) 5) Skånes 

Caroliner (Bo Pellnäs har kontaktat Carolinerna = OK) 6) Chokladhjul (Inga-Lill Johansson kontaktar 

Scouterna) 7) Barnhörna med ansiktsmålning (Eva Nilsson kontaktar lämplig person) 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 (Bo Pellnäs 

har uppdraget) 12) Baja-Major (Sven Hultman har uppdraget = OK) 13) Mats Andersson El (Anders 

Jonzon ansvarar för kontakt). 

Ordföranden utarbetar generellt ”körschema” för aktiviteter på Bösarpsdagarna. Sven G Hultman får 

styrelsens uppdrag att ansvara för genomförandet av Brösarpsdagen 2013. 

Samtliga uppdrag redovisas vid styrelsens sammanträde måndag 12 augusti.  

§63 Barnens Dag på Byaängen söndag 21 juli kl 14.00 

Styrelsen beslutar att engagera clownen Jumping Joe för uppträdande på Barnens Dag på Byaängen. 

Malin Rimfors ansvarar för att tält, mixerbord samt glass till barnen finns att tillgå. Malin Rimfors 

ansvarar vidare för affischering i byn med omnejd. 

§64 Planering av det ”Bjerkbornska” villaområdet söder om träningsplanen 

Ordföranden informerar om att ett samordningsmöte i ärendet med representanter för Byagillet, BIF, 

Brösarps Scoutkår, AIF och SPF äger rum i BIF:s lokaler onsdag 10 juli kl 18.00.   

§65 Ordförande i Byagillets styrelse till och med årsmötet i februari månad 2014 

Vice ordföranden Anders Jonzon går in som ordförande i styrelsen för resten av mandatperioden i 

och med att nuvarande ordföranden Bo Pellnäs lämnar Brösarp i slutet av juli månad. 

§66 Anhållan från Brösarps lokala hyresgästförening att få disponera Byaängen lördag 27 juli 2013 

för allsång och grillfest 

Styrelsen beslutar tillstyrka anhållan enligt ovan (se bilaga § 66). Styrelsen beslutar vidare att 

tillstyrka lån av bord och stolar under förutsättning att föreningen själv hämtar och återlämnar 
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möblerna. Om Byagillets tält inte står kvar på Byaängen rekommenderar styrelsen föreningen att 

hyra tält hos Yxkastarna.  

§67 Ansvar för uppdatering av Byagillets hemsida 

Styrelsen beslutar att ta upp ärendet till behandling vid styrelsens sammanträde måndag 12 augusti 

kl 18.30. Styrelsen ger Monika Lindén i uppdrag att omgående korrigera hemsidans uppgifter om 

styrelsens nuvarande ledamöter. 

§68 Nästa sammanträde  

Styrelsen sammanträder kl 18.30 i Församlingshemmet 

måndag 12 augusti 2013 

§69 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Bo Pellnäs    

    

   Sven G Hultman 


