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BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie  

Styrelsen   sammanträde den 6 augusti 2012 kl 18.30—21.00 

 

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

Jerker Ottosson, IngBritt Stenberg, Sven Johansson, Eva Nilsson, Magnus Evergren, Carina Liljedahl, 

Madeleine Persson samt Monika Lindén, sekreterare  

Frånvarande: Magnus Knast har anmält förhinder 

Övriga: Gunbritt Johansson, adjungerad ledamot, och Fabian Rimfors §§52-56   

§52 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§53 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §53 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande dagordning, där ärende 6 kommer att behandlas före 

ärende 5. 

§54 Utseende av justerare 

Styrelsen utser Sven Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§55 Protokoll från styrelsens sammanträde 2012-06-04 

Protokoll 2012-06-04: Bilaga §55 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§56 Leaderprojektet ”Brösarp – med naturen som lockbete” 

Statusuppdatering 2012-08-06 för projektägaren Byagillets styrelse: Bilaga §56 

Adjungerade ledamoten Gunbritt Johansson föredrar bilagd statusuppdatering. Ordföranden tackar 

för en utförlig redovisning.  

(forts) 
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(forts) 

Vidare påpekar Gunbritt Johansson behov av en offentlig politikerträff  kring projektet ”Brösarp- med 

naturen som lockbete” i mitten av oktober. Ordföranden får i uppdrag att diskutera lämplig tidpunkt 

med berörda representanter i Tomelilla kommun. 

Styrelsen beslutar att utse en arbetsgrupp med ordföranden, Gunbritt Johansson (sammankallande) 

Fabian Rimfors, Jerker Ottosson och Magnus Evergren. Arbetsgruppen har i uppdrag att förbereda 

politikerträffen.  

§57 Månatlig redovisning av det finansiella läget under verksamhetsåret 2012 

Kassören informerar om Byagillets finansiella läge. 

§58 Brösarpsdagen 9 september 2012 

Förslag till budget: Bilaga §58A 

Styrelsen beslutar tillstyrka bilagt förslag till budget. Ordföranden diskuterar ärendet matkuponger 

med Brösarps Gästgifveri.  

Ordföranden presenterar vidare förslag till Brösarpsdagens affisch. Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Ordföranden presenterar förslag till aktiviteter och arbetsuppgifter för styrelsens ledamöter under 

Brösarpsdagen i enlighet med bilaga §58B. Styrelsen tillstyrker förslaget och beslutar att kalla till en 

gemensam arbetskväll på Ängen den 5 september fr o m kl 17.30. 

§59 En tredagars Matfestival i Brösarp i samband med Matrundan på Österlen i maj månad 2013 

Styrelsen beslutar utse ordföranden till projektledare för Matfestivalen i Brösarp 2013 med Brösarps 

Byagille som projektägare. 

§60 Nästa sammanträde 

Styrelsen sammanträder tisdag 18 september kl 18.30 samt tisdag 20 november kl 18.30. Tidpunkt 

för oktobersammanträdet samt lokal för höstens sammanträden meddelas senare. 

(forts) 
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(forts)  

§61 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Bo Pellnäs    

    

   Sven Johansson 

 

                      

 

      

  

 

 

 

 


