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PROTOKOLL 
Styrelsens sammanträde den 12 januari 2015 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Anders Jonzon, vice ordförande, Christina Alm, kassör, 
Eva Nilsson, Malin Rimfors, Sven Johansson, Lotten Jensen, Leif Richard, Ingbritt Stenberg samt Mo-
nika Lindén, sekreterare 
 
Frånvarande: Emma Höök har anmält förhinder 

Övriga: Kristina Nyström samt Ulla-Britt Klyft § 110 och Inger Beckman § 110  

§110 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. Ulla-Britt Klyft och Inger 
Beckman rapporterar från Valberedningens pågående arbete inför Byagillets årsmöte må 23 februari 
2015.  

§111 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 111 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§112 Justerare  

Styrelsen utser Anders Jonzon att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§113 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2014-11-01 

Protokoll 2014-11-01: Bilaga § 113 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§114 Rapporter avseende  

a)Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.  

b)Scenvagnen från Byaängen till Vägstationen för vinterförvaring 

Sven Johansson meddelar att vagnen vinterförvaras på Vägstationen. Styrelsen beslutar uppdra till 
Sven Johansson att ansvara för översyn av vagnen.    

c)Nattpatrullens verksamhet i Brösarp med omnejd 

Leif Richard meddelar att han kontaktat polismyndigheten i Tomelilla för information till allmänhe-
ten. Leif Richard återkommer till styrelsen med lämpligt informationsdatum. 
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d) Namn på ”IP Skogen” 

Ordföranden meddelar att AIF är positiva till förslaget och gärna står bakom namntävlingen. BIF har 
inget emot förslaget, men vill inte vara medarrangör. Styrelsen beslutar utlysa tävlingen både i kom-
mande programutskick och via anslag på ICA. Namnförslag lämnas i en låda vid ICA Brösarp. Pristaga-
re utses av Byagillet och AIF tillsammans. Namnet graveras på en träplanka, som placeras ovanför 
befintliga informationstavlor och avtäcks vid en ceremoni under våren, kanske kombinerad med 
vandringar, grillning mm. 

e) Backaleden – Lägesrapport samt skötselplan 2015 
Överenskommelse om förlängning av avtal 2014-12-10 – Länsstyrelsen Skåne: Bilaga §114e 

Under år 2014 har en arbetsgrupp genomfört upprustning av den 19 km långa Backaleden vilket be-
kostats av EU-medel. Detta Leaderprojekt avslutas 2015-02-28. För skötsel under resten av år 2015 
har ett avtal slutits med Länsstyrelsen Skåne, vilket ger Byagillet rätt att utföra skötsel. Länsstyrelsen 
Skåne förbinder sig att bidra med max 5 000 kronor (exkl moms) för material.  

f) Eurando  år 2016 

Ordföranden informerar om vandringsevenemanget Eurando, där Skåne är värd 10 – 17 september 
2016.  

g) Arrangemang sedan sist: 

*1 november: Österlen lyser, då marschaller och facklor lyste upp i höstmörkret runt om i byn. An-
svariga för ”Österlen lyser” var Leif Richard och Ingbritt Stenberg.  

*7 november: Byagillets Jubelfest 40 år i Konsthallen. Ett 60-tal personer deltog i middagen. Sven 
Plavén och Ann Aspelin berättade om Hälsan i Brösarp förr och nu. Några tidigare åldermän kom-
pletterade med minnen från Byagillet förr om åren. Ordföranden höll i planeringen av festkvällen och 
visade ett bildspel. 

Styrelsen ger Historiegruppen, via Eva Nilsson,  i uppdrag att diskutera framtagande av  en ”Jubel-
skrift”.  

*19 november: Brösarps Kulturförening bjöd på ett bejublat framträdande av Ewa Gun Westford 
”Jag är inte bara polis utan jag är människa också” för ett 60-tal åhörare.  

*7 december: ”Julstök på Bengtemölla”. Lokala hantverkare, en stämningsfull lokal och en stadig 
ström av besökare utbrister YA i sitt reportage ”Första julstöket en succé”. Styrelsen beslutar uppdra 
till arbetsgruppen Eva Nilsson (sammankallande) samt Christina Alm, Malin Rimfors och Monika Lin-
dén att åter anordna ”Julstök på Bengtemölla” lö 5 december 2015.  

h) Gamla filmer på DVD 

Ordföranden meddelar att några DVD-filmer från ”gamla parader”, inspelade av Lennart Nilsson, har 
köpts in av Byagillet. Ingbritt Stenberg får i uppdrag att kontakta Kennart Johansson med förfrågan 
om ytterligare ”gamla” filmer. Filmerna skall nu cirkulera bland styrelsens medlemmar, så att flera får 
en uppfattning om deras innehåll och användbarhet. I bästa fall kan de användas för att i vissa delar 
ingå i en film om Byagillets verksamhet. 

i)Laserskrivare för Byagillets räkning 

Malin Rimfors meddelar att laserskrivare för kopior A3 och A4 köpts in för Byagillets räkning. 

 



3 
 

j) Högtalerifrågan 

Leif Richard meddelar att Gästgifveriet inköpt en högtalaranläggning som Byagillet kan hyra för 200 
kronor per tillfälle. Ordföranden meddelar att diskussion har tagits upp med Ericssons Radio och TV 
AB om den anläggning som behövs för arrangemangen på Byaängen. 

§115 Leaderprojekt Backaleden Teckningsrätt för GunBritt Johansson på grund av eftersläpning med 
utbetalning av medel från Länsstyrelsen/Jordbruksverket  

Styrelsen beslutar  

att GunBritt Johansson får fortsatt teckningsrätt för konto i Sparbanken Syd tillhörande Leaderpro-
jekt Backaleden samt rätt att uppta tillfälligt lån avseende projektet. Teckningsrätten upphör när 
projektet är slutrapporterat och godkänt. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

§116 Bredband/fiber i Brösarps tätort 

Styrelsen beslutar avvakta närmare information i ärendet. 

§ 117 Turism i Brösarpsbygden  

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet  

§118 Stimulanspengar från ”Hela Sverige” (max 10 000 kronor)  

Ordföranden informerar om stimulanspengar från ”Hela Sverige” (10 000 kronor). Malin Rimfors 
föreslår att pengar kanske kunde sökas för utsmyckning och information på Brösarps Torg, som skall 
byggas om under 2015.  

Styrelsen beslutar uppdra till Malin Rimfors att kontakta Tomelilla kommun för besked när arbetet 
med Torget i Brösarp kan påbörjas samt om den eventuella möjligheten till medfinansiering av ett 
konstverk mm på Torget. 

§119 Program och Projekt  i Brösarps Byagille under verksamhetsåret 2015  

Ordföranden presenterar utkast till program och projekt 2015 i enlighet med bilaga § 119. Styrelsen 
tillstyrker utkast enligt bilaga. Handlingen skall bifogas kallelse till Årsmötet må 23 februari 2015. I 
utkastet föreslås bl a att vårens firande på Kristi Himmelfärds afton utgår. Våren firas  i stället  till-
sammans med scouterna på Byaängen torsdag 30 april 2015. Styrelsen uppdrar till ordföranden och 
Leif Richard att kontakta Katarina Lindholm i ärendet.   

§120 Årsmöte må 23 februari 2015 i Brösarps Byagille 

Ordföranden föredrar ärendet. Styrelsen beslutar utse Leif Richard till årsmötets ordförande och 
Monika Lindén till mötets sekreterare. Styrelsen beslutar vidare tillstyrka förslag till VB 2014 efter 
vissa redaktionella ändringar i enlighet med bilaga § 120. Ärendet kompletteras med underlag för 
övriga årsmöteshandlingar vid styrelsens ordinarie sammanträde måndag 9 februari.     

§121 Nästa ordinarie sammanträde 

Styrelsen sammanträder måndag 9 februari 2015 kl 18.30  i Församlingshemmet. 
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§122 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras 

  

Monika Lindén  Sven-G Hultman 

 

   Anders Jonzon 

 

 


