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BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie 

Styrelsen sammanträde den 13 januari 2014 

 

Närvarande: Anders Jonzon, ordförande, Ingbritt Stenberg, Inga-Lill Johansson, kassör, Eva Nilsson, 

Malin Rimfors, Sven Johansson, Sven-G Hultman, Lotten Jensen, Emma Höök, Gunbritt Johansson §§ 

149 -- 150 samt Monika Lindén, sekreterare 

Övriga: Leif Richard §§ 144 – 150, samt Ulla-Britt Klyft och Inger Beckman §§ 144 -- 149 

§144 Styrelsens ordinarie sammanträde öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§145 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §145 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§146 Utseende av justerare  

Styrelsen utser Emma Höök att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§147 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2013-12-02 

Protokoll 2013-12-02: Bilaga §147 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§148 Granskning av detaljplan för Tockabjär, Tomelilla kommun, Skåne län  

Handlingar 2013-11-29 Samhällsbyggnad, Tomelilla kommun, Skåne län: Bilaga §148 

Styrelsen beslutar tillstyrka föreliggande detaljplan i samråd med SPF, BIF och Yxkastarna.  Leif 

Richard , som är styrelsens kontaktman i detta ärende, får i uppdrag att överlämna tillstyrkan till 

Tomelilla kommun. Andrarums IF avlämnar eget yttrande i ärendet.  

§149 Valberedningens förslag till Byagillets styrelse verksamhetsåret 2014 

Ulla-Britt Klyft och Inger Beckman informerar enligt bilaga §149. 
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§150 Redovisning av det finansiella läget för Leaderprojektet ”Brösarp – med naturen som 

lockbete” inför slutrapport våren 2014 

Gunbritt Johansson informerar om projektets finansiella läge. 

§151 Redovisning av Byagillets inklusive Kulturföreningens finansiella läge under verksamhetsåret 

2013 

Kassören informerar om Byagillets inklusive Kulturföreningens finansiella läge. 

§152 Vad är och gör Brösarps Byagille? Förslag till enkät/infoblad som bilaga till styrelsens 

inbjudan till årsstämman 10 februari 

Förslag till enkät/infoblad från Sven-G Hultman: Bilaga §152 

Styrelsen beslutar tillstyrka förslag till enkät/infoblad enligt ovan. Enkät/infoblad skall tryckas upp 

och distribueras till byinnevånarna inför årsstämman 10 februari.  

§153 Styrelsens förslag till verksamhetsberättelser för Brösarps Byagille samt Brösarps 

Kulturförening för det senaste verksamhetsåret 

Förslag till verksamhetsberättelser 2013 från sekreteraren: Bilaga §153A och B 

Styrelsen beslutar tillstyrka förslag till verksamhetsberättelser 2013 enligt ovan. 

§154 Utseende av ordförande, som öppnar och avslutar årsstämman 10 februari 2014 

Styrelsen beslutar utse Inga-Lill Johansson att öppna och avsluta årsstämman 10 februari 2014. 

Anders Jonzon har anmält förhinder. 

§155 Placering av skylt (2) för ”dragkampsmästare i Brösarp 2013” 

Styrelsen beslutar kontakta markägaren Anders Cederberg för placering av skyltarna under våren 

2014.                                                                                                     

§156 Diskussion kring förslaget ”försjöning” av Brösarps by 

Förslaget ”försjöning” av Brösarps by från Sven-G Hultman:Bilaga §156 

Styrelsen beslutar återbehandla ärendet under våren 2014. 
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§157Ändring av tidigare beslut vid avtackning 2010-02-08 i Regler och Rutiner för Brösarps Byagille  

Regler och Rutiner för Brösarps Byagille 2010-02-08: Bilaga §157A 

Styrelsen beslutar att följande skrivning vid avtackning i Regler och Rutiner för Brösarps Byagille 

2010-02-08 ”att till den som varit ordförande/ålderman under 3 år överlämna diplom inom ram i 

samband med firandet av Kristihimmelfärdsafton” skall utgå i enlighet med bilaga §157B 

Styrelsen beslutar vidare att uppdra till kassören och Emma Höök att inköpa tre avtackningsgåvor till 

ett värde av högst 300 kronor/gåva inför årsstämman.   

§158 Fastställande av kallelse och dagordning för årsstämman måndag 10 februari 2014 

Styrelsen beslutar uppdra till Anders Jonzon, Inga-Lill Johansson och Monika Lindén att fastställa 

kallelse och dagordning för årsstämman.   

§159 Förslag till ordförande  och sekreterare vid årsstämman 10 februari 2014 

Styrelsen föreslår att Leif Richard utses till ordförande och Monika Lindén till sekreterare vid 

årsstämman. 

§160 Kommande sammanträden enligt nedan äger rum i Församlingshemmet 

1)Årsstämman äger rum måndag 10 februari 2014 kl 19.00. 

2)Styrelsens konstituerande sammanträde äger rum i direkt anslutning till årsstämman. 

3)Styrelsens ordinarie sammanträde äger rum måndag 10 mars 2014 kl 18.30 . 

§161 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Anders Jonzon  

    

   Emma Höök 


