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BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie  

Styrelsen   sammanträde den 2 april 2012 kl 18.30—21.00 

 

Närvarande: Bo Pellnäs, ordförande, Anders Jonzon, vice ordförande, Inga-Lill Johansson, kassör, 

Sven Johansson, Carina Liljedahl, Eva Nilsson, Jerker Ottosson, Madeleine Persson, IngBritt Stenberg 

samt Monika Lindén, sekreterare  

Frånvarande: Magnus Evergren och Magnus Knast har anmält förhinder.  

§15 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§16 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §16 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande dagordning. 

§17 Utseende av justerare 

Styrelsen utser Anders Jonzon att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§18 Protokoll från styrelsens sammanträde 2012-03-05 

Protokoll 2012-03-05: Bilaga §18 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§19 Månatlig redovisning av det finansiella läget under verksamhetsåret 2012 

Kassören informerar om Byagillets finansiella läge. 

§20 Trafiken genom Brösarp. Diskussion 

Styrelsen beslutar uppdra till ordföranden att ta upp ärendet med representant för Tomelilla 

kommun samt övriga berörda. 
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§21 Brösarps Kulturförening – ett utskott i Brösarps Byagille? 

Minnesanteckningar från Kulturföreningens möte 2012-03-28: Bilaga §21 

Styrelsen beslutar att Brösarps Kulturförening skall ingå som ett kulturutskott i Brösarps Byagille. 

Styrelsen beslutar vidare att uppdra till ordföranden att samråda med Byagillets revisorer om ett 

separat underkonto för Kulturföreningen i Byagillets kontoplan. Byagillets kassör Inga-Lill Johansson 

och Kulturföreningens representant Leif Richard har var för sig rätt att teckna Kulturföreningens 

separata underkonto. 

§22 Leaderprojektet ”Brösarp – med naturen som lockbete” 

Carina Liljedahl informerar om det arbete som pågår i projektet kring vandrings- , cykel- och ridleder. 

§23 Byakarta  

Ordförandens förslag till Byakarta: Bilaga §23 

Styrelsen beslutar tillstyrka det förslag till Byakarta som ordföranden presenterar. 

§24 Rapporter 

*Tomelilla kommun har beslutat bidra med 11.000 kronor för utsmyckning mm i Brösarp under 

verksamhetsåret 2012. Styrelsen ger Inga-Lill Johansson i uppdrag att kontakta Gunbritt Johansson i 

ärendet.  

*Styrelsen beslutar tillstyrka medlemskap i Leader Ystad-Österlenregionen 2012 med ordföranden 

som kontaktperson. 

*Inga-Lill Johansson meddelar att Elna Lindkvist och Magnus Knast kommer att informera om sina 

uppslag och idéer kring midsommarfirandet på Byaängen vid styrelsens kommande sammanträde 7 

maj. 

*Eva Nilsson informerar om Historiegruppens pågående arbete. 

*Bo Pellnäs och Anders Jonzon med hjälp av Tommy Johansson har styrelsens uppdrag att gå igenom  

Byagillets arkiv i Bygdegården för att se om inventarieförteckningen behöver kompletteras. 

§25 Nästa sammanträde 

Styrelsen sammanträder måndag 7 maj kl 18.30 i Församlingshemmet. 
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§26 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet  Justeras        

 

Monika Lindén  Bo Pellnäs  

 

               Anders Jonzon        

 

      

  

 

 

 

 


