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 BRÖSARPS BYAGILLE 

PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie sammanträde den 7 april 2014 

 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Anders Jonzon, vice ordförande, Ingbritt Stenberg, 
Christina Alm, kassör, Eva Nilsson, Malin Rimfors, Lotten Jensen, Leif Richard samt Monika Lindén, 
sekreterare 

Frånvarande: Sven Johansson och Emma Höök har anmält förhinder.  

§21 Styrelsens ordinarie sammanträde öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§22 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §22 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§23 Utseende av justerare  

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

§24 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2014-03-03 

Protokoll 2014-03-03: Bilaga §24 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§25 Rapporter avseende  

a)Inköp av dator för Brösarps Byagille räkning 

Styrelsen beslutar enhälligt genom omröstning per capsulam (via e-post) att uppdra till kassören 
Christina Alm att för Byagillets räkning inköpa en laptop/PC lämplig för bokföringsprogrammet Visma 
till ett pris av 3 100 kronor i enlighet med bilaga §25 A. 

b)Redovisning av dt finansiella läget 

Styrelsens kassör informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen. Kassören 
meddelar vidare att Tomelilla kommun beslutat tilldela Byagillet ett försköningsbidrag för år 2014 på 
12 900 kronor samt ett bidrag på 5 000 kronor till Kulturföreningen i enlighet med bilaga §25 B. 

c)Cykelled Brösarp – Kivik 

Leif Richard och Malin Rimfors redovisar Byagillets skrivelse som svar på Tomelilla kommuns 
kommentar om ”Cykelväg genom Brösarps backar/N2000” i enlighet med bilaga §25 C. Vidare 
påpekar styrelsen vikten av att tydligt klargöra för Sydostledens ansvariga att cykelleden skall gå in i 
Brösarps by på sin väg mot Ravlunda. 

d) Planförslag avseende Brösarps Torg 

Styrelsen avvaktar arbetsgruppens (Anders Jonzon, Emma Höök och Malin Rimfors) möte 28 april 
med Tomelilla kommuns handläggare i ärendet Håkan Berggren. 
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e) Leaderprojektet Backaleden 

Styrelsen kan konstatera att arbetet fortskrider enligt uppgjorda planer. 

f) Medlemskap i Leader Ystad-Österlenregionen år 2014 

Styrelsen beslutar förnya Byagillets medlemskap i föreningen Leader – Österlenregionen för år 2014. 
Förfrågan 12 mars från Leader -  Österlenregionen i enlighet med bilaga §25D. 

g) Äventyrslek på Byaängen 

Malin Rimfors meddelar att Tomelilla kommun beslutat att bidra med 5 000 kronor till mötesplats för 
gammal och ung på Byaängen. En förebyggande säkerhetsplan är under utarbetande rörande 
månatlig översyn, underhåll etc. Tomelilla kommun är fastighetsägare. 

h) Dragkampsmästare – skyltar 

Skyltarna ”Dragkampsmästare” är nu på plats vid både norra och södra infarten till Brösarps by. Ett 
tack till Sven Johansson och Anders Jonzon. 

i)Högtalaranläggning vid Byagillets och Kulturföreningens arrangemang 

Ordföranden redovisar föreliggande kontrakt upprättat mellan Brösarps Byagille och Ericssons Radio 
Brösarp i enlighet med bilaga §25 E. Leif Richard får i uppdrag att ”dammsuga” marknaden för 
passande högtalaranläggningar som täcker Byagillets och Kulturföreningens behov. 

§26 Långsiktig plan för insamling av namnunderskrifter rörande cykelled väg 9 

Styrelsen beslutar avvakta fortsatt utveckling av ärendet cykelled väg 9.  

§27 Visions- och spånarmöte 29 mars 2014 – ansvariga för arrangemang och projekt inom parentes 

a) Pubafton fre 25 april (Leif Richard) 

b) “Kulturtrampet 2014” är under tryckning (Leif Richard) 

c) Deltagande i Bygderådet i Tomelilla kommun 2014 

Årsstämman beslöt vid sitt sammanträde 10 februari 2014 att välja styrelsens ordförande till ledamot 
och styrelsens vice ordförande till suppleant i Bygderådet för en tid av ett år. 

d) Kristi Himmelfärdsafton på Byaängen ons 28 maj 2014 (Leif Richard) 

Förberedelser äger rum må 26 maj fr o m kl 18.00. Enligt programmet talar Byagillets ordförande till 
våren (OK); en kör sjunger vårliga sånger (OK); scouterna sköter korvgrillning (Anders Jonzon); 
kaffeservering (Eva Nilsson och Monika Lindén); ängen röjs etc (Leif Richard). Brasan tänds när 
firandet börjar. 

e) Nationaldagsfirandet fre 6 juni 2014 äger rum på Byaängen (Leif Richard) 

Samling kl 17.15 vid skolan för avmarsch kl 17.30 via Brinkehem till Byaängen, där Elna Jolom, 
Tomelilla kommuns företagare 2013, talar och kulturpristagarna 2013 Byagillet, Andrarums IF och 
Sven Plavén hyllas för sina insatser i Kulturtrampet. Tomelilla ungdomsorkester spelar. 

f) Midsommarfirande på Byaängen fre 20 juni 2014. Ingbritt Stenberg och Lotten Jensen får i 
uppdrag att utarbeta förslag till program och redovisa detta vid styrelsens sammanträde 5 maj.  
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g) Barnens Dag sö 6 juli 2014 kl 14.00. Malin Rimfors och Christina Alm får i uppdrag att utarbeta 
förslag till program och redovisa detta vid styrelsens sammanträde må 5 maj.  

h) Politikerutfrågning om Brösarpsbygden den 18 augusti 2014 

Styrelsen beslutar att inför höstens val anordna en ”politikerutfrågning” må 18 augusti kl 18.30 i 
Brösarps konsthall. Ordföranden inbjuder de politiska partierna i Tomelilla kommun. Utfrågningen 
kommer att ledas av en moderator. Inbjudan framgår av bilaga §27 A. 

§29  2015 är det 150 år sedan tåget kom till Tomelilla 

Tomelilla kommun erbjuder extra ekonomiskt stöd (max 10 000 kronor) för att föreningar m fl skall 
kunna genomföra en eller flera jubileumsaktiviteter under år 2015. Ordföranden efterlyser goda 
idéer inför styrelsens sammanträde må 5 maj i enlighet med bilaga §29 A och B. 

§30 Val av kassör i Brösarps Kulturförening för verksamhetsåret 2014 

Styrelsen beslutar välja Leif Richard 391030-3514 till kassör i Brösarps Kulturförening för 
verksamhetsåret 2014. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

§31 Skånes Matfestival på Vägstationsområdet i Brösarp 23 – 25 maj 2014 

Leif Richard informerar om att ett åttiotal utställare kommer att ställa ut under Matfestivalen. Vidare 
efterlyser Leif Richard frivilliga krafter som stöttar verksamheten under festivaldagarna.  

§32 Nästa ordinarie sammanträde äger rum måndag 5 maj 2014 kl 18.30 i Församlingshemmet. 

§33 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Sven-G Hultman 

    

   Lotten Jensen 

 


