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BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie 

Styrelsen   sammanträde den 12 augusti 2013  

 

Närvarande: Anders Jonzon, 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.  

§70 Styrelsens ordinarie sammanträde öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§71 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §71 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§72 Utseende av justerare  

Styrelsen utser Eva Nilsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§73 Protokoll från styrelsens sammanträde 2013-07-02 

Protokoll 2013-07-02: Bilaga §73 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§74 Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets inklusive Kulturföreningens finansiella läge. 

§75 Erfarenheter från Barnens Dag den 21 juli på Ängen  

Ett 25-tal barn främst i åldern 4 – 6 år med föräldrar hörsammade Byagillets inbjudan till Barnens Dag 

på Ängen med clownen Jumping Joe. Jumping Joe gjorde stor succé bland både yngre och äldre 

åskådare. Styrelsen tackar Malin Rimfors för en storartad insats som ensam ledare under Dagen. 

Styrelsen konstaterar emellertid att vid evenemang typ Barnens Dag  krävs i fortsättningen minst två 

ledare. 
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§76 ”Bjerkbornska” villaområdet. Rapport från möte 10 juli 2013 

Yttrande över sanrådsremiss Tockabjär, dnr 2011/418: Bilaga §76 

Styrelsen beslutar uppdra till Monika Lindén att kontakta planarkitekt Ulrika Ljung, Tomelilla 

kommun, avseende ärendets fortsatta handläggning. 

§77 Hemsidan – Uppdatering 

Styrelsen beslutar uppdra till Anders Jonzon att till styrelsens nästa sammanträde kalla Vivan 

Jakobsson för information i ärendet. 

 §78 Planering  inför Brösarpsdagen söndag 8 september 2013 kl 10 - 15 

A.Sponsring Kassören redovisar kontaktade sponsorer och inkomna sponsorsmedel. 

B.Aktiviteter 1) Tändkulans vänner (Sven – G Hultman har kontakt med Henry Karlsson = OK) 2) 

Gästgifveriets öl, grill- och mattält (Eva Nilsson har kontakt med Hanna Cederberg = OK) 3) 

Kaffeservering (Eva har kontakt med Café Smulan = OK) 4) Ankrace (Lotten Jensen med Ole Larsen 

och Niklas har ansvaret) 5) Skånes Caroliner (Anders Jonzon har ansvaret = OK; Eva ansvarar för 

ombyteslokal i Gästgifveriets källare = OK) 6) Chokladhjul (Inga-Lill Johansson kontaktar Scouterna) 

7) Barnhörna med ansiktsmålning ??? 8) Marknadsstånd (Inga-Lill  ansvarar för kontakter 9) Speaker 

(Leif Richard har uppdraget) 10) Grässkidor mm ??? 11) Tält (2 större + 4 mindre inköps; 1 st hyrs av 

Sven Johansson) 12) Baja-Major (= OK) 13) Mats Andersson El (Inga-Lill ansvarar för kontakt) 14) 

Dragkamp (Sven – G har ansvaret) 15) Ängen måste slås senast to 5 september och bäcken rensas 

inför ank-race 16) Resning  (fre 6 sept kl 16.00) resp rivning av tält (Anders engagerar frivilliga) 17)-  

Affisch (7 stora + 10 mindre; Sven-G har ansvaret) 18) Mediakontakter (Sven – G och Malin Rimfors 

har ansvaret 19)Högtalare mm (Anders ansvarar) 20) Historiegruppen (Eva och Tommy Johansson 

ansvarar; Brösarpsboken säljs för 195:-) 21) Musik under dagen?? (repris på fjolårets musikerpar??)  

Sven -  G Hultman har styrelsens uppdrag att ansvara för genomförandet av Brösarpsdagen 2013. 

Samtliga uppdrag redovisas vid styrelsens sammanträde torsdag 29 augusti kl 18.30 på Ängen. 

§79 Inköp av extern hårddisk främst för Byagillets bokföring 

Styrelsen beslutar inköpa rubricerad utrustning. 
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§80 Byagillets kopieringsapparat med placering på Brinkehem 

Med anledning av stigande reparationskostnader beslutar styrelsen att avställa Byagillets 

kopieringsapparat med placering på Brinkehem. För större kopieringsarbeten kommer  i 

fortsättningen tryckeri att anlitas.  

§81 Nästa sammanträde inför Brösarpsdagen den 8 september  

Styrelsen sammanträder kl 18.30 på Ängen 

torsdag 29 augusti 2013 

§69 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Anders Jonzon   

    

   Eva Nilson 

 

                      


