
1 

 

BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie 

Styrelsen   sammanträde den 9 januari 2012 18.30—21.00 

 

Närvarande: Gunbritt Johansson, ordförande, Tommy Johansson, vice ordförande, Inga-Lill 

Johansson, kassör, IngBritt Stenberg, Annika Johansson, Anders Jonzon, Sven Johansson, Henry 

Karlsson, Eva Swahn, Eva Nilsson samt Monika Lindén, sekreterare 

Frånvarande: Jörgen Nilsson har anmält förhinder. 

§103 Ordinarie sammanträde öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.  

§104 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 104 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande dagordning. 

§105 Utseende av justerare 

Styrelsen utser Inga-Lill Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§106 Protokoll från styrelsens sammanträde 2011-12-12 2011  

Protokoll 2011-12-12: Bilaga § 106 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§107 Månatlig redovisning av det finansiella läget under verksamhetsåret 2011.  

Kassören informerar om Byagillets finansiella läge. 

§108 Årsmöteshandlingar samt verksamhetsplan verksamhetsåret 2012 

Styrelsen beslutar att efter vissa redaktionella ändringar tillstyrka förslag till verksamhetsberättelse 

2011 – bilaga §108 A samt att anta föreliggande förslag till verksamhetsplan 2012 – bilaga §108 B.  

§109 Anställningsbevis för Fabian Rimfors 

Styrelsen beslutar att anta bilagt förslag till anställningsbevis för Fabian Rimfors som projektledare, 

halvtid, i Leaderprojekt ”Brösarp – med naturen som lockbete”. Se bilaga §109. 
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§110 Redovisning av projektet ”Barnens bästa bord” med Susanne Thorén som projektledare     

Styrelsen beslutar att lägga projektets verksamhetsberättelse enligt bilaga §110 A samt 

kostnadssammanställning enligt bilaga §110 B till handingarna. Styrelsen vill dock i detta 

sammanhang poängtera att samarbetet mellan projektledaren och styrelsens representanter under 

arbetets gång lämnat mycket övrigt att önska samt att styrelsen anser bifogad kostnadsredovisning 

som undermålig.   

§111 Framställning om bidrag till utsmyckning mm i Brösarp under verksamhetsåret 2012 

Styrelsen beslutar tillstyrka framställning till Tomelilla kommun om bidrag till utsmyckning samt vissa 

nödvändiga förbättringar i Brösarp för år 2012. Framställning enligt ovan framgår av bilaga § 111. 

§112 Rapporter 

*Förskoleavdelningen ”I ur och skur” har startat sin första termin måndag 9 januari 2012. Byagillet 

har sponsrat verksamheten med två cykelkärror. 

*Styrelsen tackar Henry Karlsson och Tommy Johansson för nedlagt arbete med den julbelysta 

granen på Byaängen. 

*Länstyrelsen i Skåne län, Landsavdelningen, har 2012-01-04 meddelat beslut om projektstöd inom 

Leader till projektet ”Brösarp – med naturen som lockbete” i enlighet med bilaga §112 A. 

*Ordföranden meddelar att distriktschefen Håkan Andersson vid Sydöstra Skånes Räddningstjänst 

kommer att delta i årsmötet den 13 februari och informera om Räddningstjänstens verksamhet. 

§113 Nästa sammanträde  

Byagillets årsmöte äger rum måndag den 13 januari 2011 kl 18.30 i Församlingshemmet.                                              

§114 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Vid protokollet  Justeras        

Monika Lindén  Gunbritt Johansson  

               Tommy Johansson 
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