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PROTOKOLL 
Styrelsens sammanträde den 9 februari 2015 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Anders Jonzon, vice ordförande, Christina Alm, kassör, 

Eva Nilsson, Malin Rimfors, Leif Richard samt Monika Lindén, sekreterare 
 

Frånvarande: Emma Höök, Sven Johansson, Lotten Jensen och Ingbritt Stenberg har anmält förhinder  

§123 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.   

§124 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 124 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§125 Justerare  

Styrelsen utser Leif Richard att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§126 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-01-12 

Protokoll 2015-01-12: Bilaga § 126 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§127 Rapporter avseende  

a)Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.  

b) 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.  En invigning planeras 

till 12 maj 2015 förmiddag vid Vantalängan. 

c) Hantering av inköpta gamla DVD-filmer om händelser i Brösarp 

Styrelsen beslutar bordlägga ärendet. 
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d)Bredband/fiber i Brösarps tätort.  

Eva Nilsson rapporterar från Byarådets senaste sammanträde. När beslut i ärendet bredband/fiber 

föreligger, är fortfarande oklart. Byarådet sammanträder nästa gång  onsdag 25 februari i Andrarum. 

e) Brunnsviks Gårdar 

Ordföranden informerar om projektet Brunnsviks Gårdar. Tomelilla kommun kommer att ta fram 

underlag för ”församråd” med bl a Andrarums IF, Byagillet samt övriga berörda, innan kommunen 

färdigställer handlingarna inför beslut om ”samråd”. Ordföranden får i uppdrag att kontakta berörda 

inför ”församrådet” 6 mars. 

f) Sydostleden 

Leif Richard rapporterar från informations-/diskussionsmöte på Brösarps Gästgifveri angående tem-

porära förslag till bästa sträckning för en skyltad och tillräckligt trafiksäker sträckning av Sydostleden 

mellan Brösarp – Kivik. Nyhetsbrev Sydostleden februari 2015 framgår av bilaga § 127 f. 

§128 Färdigställande av Torget i Brösarp samt anhållan om stimulanspengar från ”Hela Sverige 
skall leva” för konst-/lekelement på Torget 

Malin Rimfors presenterar utkast till skrivelse till Tomelilla kommun rörande genomförandet av Tor-

gets renoveringsplan under år 2015 samt anhållan om medel 10 000 kronor från ”Hela Sverige skall 

leva” för installation av konst-/lekelement på Torget. Styrelsen beslutar tillstyrka presenterade utkast 

samt uppdra till Malin Rimfors att slutföra ärendet. 

§129 Årsmöte måndag 23 februari 2015 i Brösarps Byagille 

Ordföranden föredrar ärendet. Styrelsen beslutar tillstyrka förslag till VB 2014 för Brösarps Byagille 

enligt bilaga § 129A samt VB 2014 för Brösarps Kulturförening enligt bilaga § 129B. Styrelsen beslu-

tar vidare tillstyrka presenterade underlag för bokslut, budgetutfall 2014 samt budget 2015 i enlighet 

med bilaga § 129C.  

Vidare föredrar ordföranden förslag till kalendarium, grupper och projekt för verksamhetsåret 2015 

enligt bilaga § 129D. Styrelsen beslutar tillstyrka presenterade förslag inför årsmötet.  

§130 Aktuella program i Brösarps Byagille 2015  

*Pub-kvällar arrangeras i Skänken på Brösarps Gästgifveri kl 18.00 sista fredagen i månaderna januari 

– maj samt augusti – november. Leif Richard ansvarar för arrangemangen. 

*Brösarps Kulturförening presenterade onsdag 4 februari Sigge Cederlund från Fritiof Nilsson Pira-

tensällskapet som kåserade om författaren Fritiof Nilsson Piraten i Brösarps Konsthall. En mycket 

uppskattad kulturkväll med många åhörare. Onsdag 15 april kl 19.00 i Brösarps Konsthall föreläser 

läkaren Lars Thulin i Maglehem om ”Kungliga krämpor”.  

*Malin Rimfors informerar om gemensam städdag i byn lördag 28 mars . Städdagen är anmäld till 

”Håll Sverige rent”.  

*Byavandringar 2015. Styrelsen beslutar uppdra till Eva Nilsson, Anders Jonzon och Tommy Johans-
son att utarbeta underlag för Byavandringar 2015 och presentera underlaget vid styrelsens kom-

mande sammanträde.  
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§131 Nästa ordinarie sammanträde 

Nästa ordinarie sammanträde bokas vid årsmötet måndag 23 februari. 

§132 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras 

  

Monika Lindén  Sven-G Hultman 

 

   Leif Richard 

 

 


