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BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie  

Styrelsen   sammanträde den 4 juni 2012 kl 18.30—21.00 

 

Närvarande: Bo Pellnäs, ordförande, Inga-Lill Johansson, kassör, Jerker Ottosson, IngBritt Stenberg, 

Magnus Knast samt Monika Lindén, sekreterare 

Frånvarande: Anders Jonzon, vice ordförande, Sven Johansson, Eva Nilsson och Carina Liljedahl har 

anmält förhinder samt Magnus Evergren och Madeleine Persson   

§41 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§42 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §42 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande dagordning. 

§43 Utseende av justerare 

Styrelsen utser Magnus Knast att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§44 Protokoll från styrelsens sammanträde 2012-05-07 

Protokoll 2012-05-07: Bilaga §44 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§45 Månatlig redovisning av det finansiella läget under verksamhetsåret 2012 

Kassören informerar om Byagillets finansiella läge. 

§46 Midsommarfirande 22 juni på Brösarpsängen 

Inbjudan till Midsommar i Brösarp: Bilaga §46 

Styrelsen beslutar att ordföranden och Ingbritt Stenberg ansvarar för att inbjudan till traditionellt 

midsommarfirande fredag 22 juni på Byaängen enligt bilaga delas ut i Brösarp med omnejd samt att 

Jerker Ottosson ansvarar för att midsommarstången kan kläs med grönt redan på torsdagskvällen. 
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§47 Brösarpsdagen 9 september 2012 

PM från möte 21 maj: Bilaga §47 

 Ordföranden informerar om förberedelser, samverkan och programinriktning. Förberedelsearbetet 

fortsätter må 11 juni kl 18.30 på Utsikten, Brösarps Idrottsplats. Styrelsens ledamöter samt övriga 

kontaktpersoner kallas till mötet. 

§48 Erfarenheter från Kristi Himmelfärdsafton 

Styrelsen konstaterar att aftonen firades i god stämning om än i väl kylslagen väderlek. Inför nästa 

års festligheter bör scouterna ”bokas upp” för grillad korv tidigare i planeringen, vårtalet kortas ner, 

sångkören komplettera sitt framförande med traditionella vårvisor och speciella aktiviteter 

arrangeras för barnen.  

§49 Rapporter 

*Ordföranden meddelar att trots förnyade skrivelser till Trafikverket i ärendet ”försköna Torget” får 

Byagillet inget positivt gensvar. Ordföranden tar emellertid förnyade kontakter med Tomelilla 

kommun i ärendet.  

*Magnus Knast meddelar att fjärdeklassarna i Brösarps skola hamnade på hedervärd tredje plats i 

riksfinalen i Schack-fyran vid tävlingarna  i Västerås 2 juni. 

*Inga-Lill Johansson informerar om Byagillets Allsångskvällar 19 juli, 26 juli och 2 augusti på 

Byaängen. Finns allsångshäften i tillräcklig mängd? Vem ”bokar upp” scouterna för grillad korv? Vem 

”bokar upp” högtalaranläggningen? Ordföranden och sekreteraren anmäler intresse att ”bidra med 

arbete” en av kvällarna (kaffe respektive entréavgifter). 

§50 Nästa sammanträde 

Styrelsen sammanträder måndag 6 augusti kl 18.30 i Församlingshemmet.  

§51 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Bo Pellnäs   Magnus Knast 


