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BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid Byagillets årsstämma   

Årsstämman   den 10 februari 2014 

 

Närvarande 47 personer framgår av bilagd närvarolista. 

§162 Årsstämman öppnas 

Inga-Lill Johansson öppnar årsstämman och hälsar de närvarande välkomna i enlighet med 

styrelsebeslut 2014-01-13 §154. 

§163 Fråga om årsstämma utlysts i behörig ordning 

De närvarande konstaterar att årsstämman utlysts i behörig ordning. 

§164 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §164 

Årsstämman beslutar godkänna föreliggande dagordning i enlighet med bilaga §164. 

§165 Val av ordförande vid årsstämman 

Leif Richard väljs till ordförande vid dagens årsstämma. 

§166 Val av sekreterare vid årsstämman  

Monika Lindén väljs till sekreterare vid dagens årsstämma.  

§167 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare   

Gunnar Sander och Gerd Hansson väljs till protokolljusterare, tillika rösträknare vid dagens 

årsstämma.  

§168 Styrelsens förslag till verksamhetsberättelser för Brösarps Byagille och Brösarps 

Kulturförening för det senaste verksamhetsåret   

Styrelsens förslag till verksamhetsberättelser enligt ovan: Bilaga §168A och §168B  

Efter föredragning av styrelsens sekreterare beslutade årsstämman tillstyrka styrelsens förslag till 

verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret.  
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§169 Redovisning av Leaderprojekten ”Brösarp – med naturen som lockbete” samt ”Backaleden” 

för det senaste verksamhetsåret 

Länsstyrelsen Skåne - Meddelande om beslut ”Backaleden” 2013-11-22: Bilaga §169  

Gunbritt Johansson, ekonomiansvarig, informerar tillsammans med Fabian Rimfors , projektledare, 

om projekten. 

§170 Byagillets förvaltningsberättelser (balans- och resultaträkning) för det senaste 

verksamhetsåret 

Byagillets förvaltningsberättelser (balans- och resultaträkning) för verksamhetsåret 2013: Bilaga §170 

Efter föredragning av styrelsens kassör beslutade årsstämman tillstyrka föreliggande 

förvaltningsberättelser (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret. 

§171 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret 

Revisorernas berättelse för verksamhets-/räkenskapsåret 2013: Bilaga §171 

Revisor Hans-Göran Nilsson redovisar i enlighet med föreliggande revisionsberättelse att det under 

revisionen inte framkommit anledning till anmärkning avseende styrelsens förvaltning under det 

senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

§172 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 

Revisorernas tillstyrkan om ansvarsfrihet för Byagillets styrelse för det senaste verksamhetsåret: 

Bilaga §171 

 Efter föredragning av revisor Hans-Göran Nilsson beslutar årsstämman bevilja Byagillets styrelse 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Närvarande styrelseledamöter och suppleanter deltar inte i 

beslutet.  

§173 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2013 

Årsstämman beslutar att antalet ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret skall vara sju (7) 

ledamöter, varav en ledamot är styrelsens ordförande. 

§173 Val av 

Valberedningens förslag till Byagillets styrelse för år 2014: Bilaga §174 (forts) 
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(forts) 

 a) Ordförande för en tid av ett år  

Årsstämman beslutar välja Sven-G Hultman (nyval) till ordförande för en tid av ett år i enlighet med 

valberedningens förslag.  

b) Fyra ledamöter för en tid av två år  

Årsstämman beslutar välja Malin Rimfors (omval), Emma Höök (omval), Monika Lindén (omval) samt 

Leif Richard (nyval) till ledamöter för en tid av två år i enlighet med valberedningens förslag. Inga-Lill 

Johansson har avsagt sig uppdraget. 

c)Kvarstående ledamöter för en tid av ett år 

Årsstämman beslutar välja Anders Jonzon (omval) och Ing-Britt Stenberg (omval) till ledamöter för en 

tid av ett år i enlighet med valberedningens förslag. 

d) Tre suppleanter för en tid av två år samt en suppleant för en tid av ett år  

Årsstämman beslutar välja Lotten Jensen (omval), Eva Nilsson(omval) och Christina Alm (nyval) till 

suppleanter för en tid av två år i enlighet med valberedningens förslag. Vidare väljer årsstämman 

Sven Johansson (omval) till suppleant för en tid av ett år i enlighet med valberedningens förslag.  

e) Två revisorer för en tid av ett år  

Årsstämman beslutar välja Hans-Göran Nilsson (omval) och Örjan Svensson (omval) till revisorer för 

en tid av ett år i enlighet med valberedningens förslag. Hans-Göran Nilsson är sammankallande. 

f) Två revisorssuppleanter för en tid av ett år 

Årsstämman beslutar välja Inga Lundqvist (omval) och Johan Beckman  (omval) till 

revisorssuppleanter för en tid av ett år i enlighet med valberedningens förslag.  

g ) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år     

 Årsstämman beslutar välja Ulla-Britt Klyft (omval) och Inger Beckman (omval) till ledamöter i 

valberedningen för en tid av ett år i enlighet med valberedningens förslag.  Ulla-Britt Klyft är 

sammankallande. 

h) En ledamot och en suppleant i Bygderådet för en tid av ett år 

Årsstämman beslutar välja styrelsens ordförande till ledamot och styrelsens vice ordförande (forts) 
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(forts) till suppleant i Bygderådet för en tid av ett år.  

i)Val av en adjungerad ledamot i Byagillets styrelse dels med ansvar för den ekonomiska 

redovisningen i projektet ”Brösarp – med naturen som lockbete” samt projektet ”Backaleden”, 

dels med mandat att teckna  firmorna i särskilda konton med tillhörande internetuppkoppling i 

Sparbanken Syd. Båda projekten är EU-finansierade. Projekten skall vidare särredovisas till 

Länsstyrelsen och Jordbruksverket. 

Årsstämman beslutar välja Gunbritt Johansson till adjungerad ledamot i Byagillets styrelse i enlighet 

med ärende enligt ovan. 

§175 Beslut om firmatecknare för Brösarps Byagille styrelse, Brösarps Kulturförening samt 

Leaderprojekten ”Brösarp- med naturen som lockbete” samt ”Backaleden” 

Årsstämman beslutar  

att styrelsens ordförande och kassör var för sig har rätt att teckna firma  för Brösarps Byagille under 

verksamhetsåret 2014,  

att Kulturföreningens kassör och styrelsens kassör var för sig har rätt att teckna firma i särskilt konto 

för Kulturföreningen under verksamhetsåret 2014, samt   

att ekonomiansvarig för Leaderprojekten enligt ovan och styrelsens kassör var för sig har rätt att 

teckna firma i särskilda konton för de båda projekten under verksamhetsåret 2014.  

§176 Fastställande av medlemsavgifter i Brösarps Byagille för verksamhetsåret 2014 

Efter föredragning av styrelsens kassör beslutar årsstämman enligt styrelsens förslag att fastställa 

medlemsavgifter för verksamhetsåret 2014 till 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för 

familj.  

§177 Fastställande av verksamhetsplan/kalendarium 2014 

Enkät ”Vad tycker Du att Brösarps Byagille ska göra?” ”Vad kan Du hjälpa till med?”: Bilaga §177 

Årsstämman beslutar att inkomna förslag/synpunkter skall behandlas av den nya styrelsen vid första 

ordinarie sammanträde i mars månad för fastställande av verksamhetsplan/kalendarium 2014.  
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§178 Avslutning 

Styrelsens ordförande tackar Gunbritt Johansson, Fabian Rimfors och Inga-Lill Johansson för det 

aktiva engagemang de visar i Byagillets verksamhet och överlämnar en gåva.  

Årsstämmans ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årsstämman. 

Vid protokollet  Justeras 

 

Monika Lindén Leif Richard  Inga-Lill Johansson §§162 -- 165 

 

  Gunnar Sander   

  

  Gerd Hansson 

 

 

     

  

 

                        

 


