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 BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie 

Styrelsen sammanträde den 4 november 2013  

 

Närvarande: Ingbritt Stenberg, Inga-Lill Johansson, ordförande och kassör, Eva Nilsson, Malin 

Rimfors, Monika Lindén, sekreterare, samt Lotten Jensen 

Frånvarande: Emma Höök, Anders Jonzon, Sven Johansson och Sven-G Hultman  

Övriga: Ulla Britt Klyft och Inger Beckman §§ 111 – 115 

§111 Utseende av ordförande vid dagens sammanträde.  

Styrelsen beslutar utse Inga-Lill Johansson till ordförande vid dagens sammanträde. Anders Jonzon 

har anmält förhinder. 

§112 Styrelsens ordinarie sammanträde öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§113 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §113 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§114 Utseende av justerare  

Styrelsen utser Lotten Jensen att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§115 Valberedningen 

Ulla Britt Klyft och Inger Beckman informerar om valberedningens pågående arbete. 

§116 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2013-10-07 

Protokoll 2013-10-07: Bilaga §116A; Anmärkning 2013-10-18 angående skrivning i §102 ”Brösarp – 

Med naturen som lockbete” Lägesrapport från ett Leaderprojekt: Bilaga §116B; Korrigerat protokoll 

2013-10-07: Bilaga § 116C (forts) 
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(forts) Med anledning av att Gunbritt Johansson i meddelande 2013-10-18 anmärker på en skrivning i 

§102 tredje stycket inom parentesen beslutar styrelsen att stryka ordalydelsen (högst 20 000 kronor 

för lön, skatt, arbetsgivaravgift mm). I övrigt beslutar styrelsen lägga protokoll enligt ovan till 

handlingarna. 

§117 Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets inklusive Kulturföreningens finansiella läge.  

§118 Lägesrapport från projekten ”Vattenförsörjning Brösarp – Kivik” samt ”Sydostleden” 

Meddelande från Gunbritt Johansson 2013-10-31: Bilaga §118 

Gunbritt Johansson meddelar efter kontakt med kommunstyrelsens ordförande i Tomelilla att 

kommunen avser att kalla till ett offentligt möte i Brösarps skola senare i höst angående 

vattenledningens dragning Brösarp – Kivik.  

§119 Årsstämman 

Styrelsen beslutar att Byagillets årsstämma äger rum måndag 10 februari 2014. Kallelse till 

årsstämma skall ske minst 14 dagar före mötet genom anslag på föreningens anslagstavlor och 

hemsida.   

§120 Julmarknad 2013 

Styrelsen beslutar att inte arrangera en julmarknad 2013. 

§121 Skylt(-ar) för information i Brösarp 

Styrelsen beslutar ge Malin Rimfors i uppdrag att ta fram förslag till skylt(-ar) för information i 

Brösarp. 

§122 Skylt för ”dragkampsmästare i Brösarp 2013”  

Styrelsen beslutar ge Inga-Lill Johansson i uppdrag att ta fram förslag till skylt enligt ovan.                                                                                                     

§123 Förfrågan om markbyte Sven Plavén – Tomelilla kommun 

 Styrelsen beslutar lämna ärendet utan åtgärd.  
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§124 Arkiv/Förråd för ”Brösarpsboken” 

Styrelsen beslutar att ge Inga-Lill Johansson i uppdrag att ta fram förslag till permanent arkiv/förråd 

för ”Brösarpsboken” 

§125 Kommande sammanträden 

Styrelsen sammanträder  

måndag 2 december 2013 samt måndag 13 januari 2014 kl 18.30 i Församlingshemmet. 

§126 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Inga-lill Johansson  

    

   Lotten Jensen 


