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PROTOKOLL 
Styrelsens ordinarie sammanträde den 1 juni 2015 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Alexandra Nagy, kassör 

§§42 -- 47, Malin Rimfors, Bengt Thulin, Ingbritt Stenberg, Eva Nilsson, Sven Johansson, Jan-Erik Bro-
omé samt Monika Lindén, sekreterare 

 

Frånvarande: Kristina Nyström har anmält förhinder. 

Övriga: Gunbritt Johansson §§42 -- 45 

§42 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.   

§43 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 43 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§44 Justerare  

Styrelsen utser Eva Nilsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§45 Ekonomisk slutredovisning av Leaderprojektet ”Backaleden” 1 juni 2015 

Gunbritt Johansson med ansvar för den ekonomiska redovisningen i projektet ”Backaleden” rappor-
terar att den ekonomiska redovisningen av projektet är slutförd och projektkontot i Sparbanken Syd 

avslutat. Gunbritt Johansson meddelar vidare att ett överskott av projektmedel på 13.880 kronor 

föreligger. Överskottet överförs till Byagillets konto i Sparbanken Syd. 

§46 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-05-11 

Protokoll 2015-05-11: Bilaga § 46 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§47 Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.  

§48 Rapporter 

a)Invigning av ”Backaleden” tisdag 12 maj 2015 

Invigning av ”Backaleden” ägde rum tisdag 12 maj 2015. En förskoleklass invigde och ”sågade av en 

pinne”. Inbjudna var företrädare för Region Skåne, Skåneleden, Tomelilla kommun, Leader,   
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föreningar från Brösarp m fl. Inslag om invigningen fanns dagen efter i YA och P4 Radio Kristianstad. 

En natur- och familjesöndag arrangerades den 17 maj 2015  i Vantalängan med aktiviteter som skatt-

jakt, naturstig, grillning mm. En gemensam vandring till Vantalängan utgick från Idrottsplatsen. 

Önskemål har framförts att en natur- och familjesöndag blir ett årligen återkommande arrangemang i 

maj månad. Styrelsen tillstyrker önskemålet. 

b) Kristi Himmelfärdsafton onsdag 13 maj 2015 på Byaängen 

Brösarps Byagille firade våren med hälsningstal av ordföranden, våreld, vårliga visor och tal till våren 

av Monica Frangeur. Korv och gudomligt god nässelsoppa med bröd avslutade kvällen. Ordföranden 

tackade de avgående ledamöterna Anders Jonzon, Emma Höök, Lotten Jensen och Christina Alm för 

nedlagt arbete i Byagillets styrelse.                                        

c) Tomelilla kommuns Översiktsplan 2025 

Tomelilla kommun besökte Brösarp och Brösarps skola tisdag 26 maj 2015 kl 18.00 – 20.00 för en 

medborgardialog. ”Hur vill Du att Tomelilla kommuns tätorter och landsbygd bör se ut?” Deltagandet 

var tyvärr mycket lågt. 

Styrelsen har beslutat utse AU, förstärkt med Jan-Erik Broomé, att ansvara för arbetet i kommande 

remissförfarande och samråd hösten 2015. 

§49 AU rapporterar 

a) Sydostleden avseende sträckan Brösarp - Kivik för cykel och till fots  

AU informerar från sitt pågående arbete. AU kommer att bjuda in handläggaren i ärendet i Tomelilla 

kommun respektive i Simrishamns kommun till fältstudier i det aktuella området. Malin Rimfors och 

Leif Richard håller kontinuerlig kontakt med berörda i projekt Sydostleden. Nyhetsbrev Sydostleden 

3 juni 2015 framgår av bilaga §49. 

§50 Kommande arrangemang 

a) Nationaldagsfirande lördag 6 juni 2015 äger rum på Byaängen 

Leif Richard informerar om samling kl 17.15  vid Brösarps skola för avmarsch kl 17.30 via Brinkehem 

till Byaängen, där Måna-Märta Nilsson talar. Emma Nilsson sjunger. Tomelilla ungdomsorkester 

spelar. Program över firandet framgår av bilaga §50 A. 

b) Brösarps Kulturförening 

Bengt Thulin meddelar att Kulturföreningen avslutade sitt vårprogram 2015 med ”Musikaliska mö-
ten”. Jan Lundgren berättade om sina möten med Bengt Hallberg onsdag 20 maj i Brösarps Konsthall. 

Bengt Thulin meddelar vidare att Kulturföreningen håller kontakt med Spjutstorps Badorkester inför 

ett eventuellt sommarevenemang. Minnesanteckningar från föreningens möte onsdag 6 maj framgår 

av bilaga §50B. 

c) Midsommarfirandet på Byaängen fredag 19 juni 2015 kl 13.00 

Ingbritt Stenberg meddelar att midsommarstången kläs med grönt torsdag kväll 18 juni. Stången 

kompletteras med blomsterklädsel kl 13.00 på midsommarafton. Lotten Jensen med sitt dragspel-

spelar upp till dansen. Glass serveras till barnen. 
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d) Barnens Dag söndag 5 juli 2015 kl 15.00 på Byaängen 

Malin Rimfors informerar om planerna för Barnens Dag med underhållning av ”Tuta och Kör”. Glass 

serveras till barnen. 

e) IP Skogen – invigning med friluftsdag lördag 22 augusti 2015 

Ordföranden meddelar att invigning av IP Skogen med namngivning äger rum lördag 22 augusti kl 

14.00 - ett arrangemang i samråd med Andrarums IF och övriga berörda organisationer. 

f) Brösarpsdagen söndag 6 september 2015 på Byaängen 

Ordföranden har presenterat förslag till arbetsuppgifter avseende Brösarpsdagens aktiviteter. Styrel-

sen beslutade vid sitt sammanträde onsdag 11maj att tillstyrka föreliggande förslag enligt bilaga 
§37H. 

Malin Rimfors presenterar förslag till inköp av en ”Hoppkudde” med tidvis placering på Byaängen. 

Efter diskussion avseende skötsel, elsäkerhet, försäkringsfrågor mm beslutar styrelsen att hänskjuta 

ärendet till AU, förstärkt med Sven Johansson, för beredning och beslut.  

§51 Uthyrning av Byagillets tält, bord och stolar 

Styrelsen beslutar att i princip inte tillhandahålla tält, bord och stolar för uthyrning. I enstaka fall kan 

AU besluta att medge uthyrning eller utlåning. 

§52 Utskick av Byagillets höstprogram 2015 

Styrelsen beslutar att  delegera ärendet till AU för verkställande. Manusstopp är 1 augusti. Distribu-

tion av programbladen bör ske i mitten av augusti månad. 

§53 Åtta flaggstänger på Vägstationen i Brösarp 

Bengt Thulin meddelar att åtta flaggstänger finns till Byagillets förfogande på Vägstationen. Styrelsen 

ger Bengt Thulin i uppdrag att återkomma till styrelsen med konkreta förslag till flaggspel med kost-

nader,  ansvar för skötsel etc.  

§54 ”Österlen lyser”- 10-årsjubileum 2015 

Ordföranden informerar om att ”Österlen lyser” firar 10-årsjubileum i år samt att projektgruppen 

avser att uppmärksamma detta med att ge ut en jubileumsbok. Ordföranden meddelar vidare att 
Brösarps by, på initiativ av Jan Bergström,  kommer att vara representerad i jubileumsboken med en 

bildberättelse från de första fem åren med ”Österlen lyser” i Brösarp.  

§55 Nästa ordinarie sammanträde  

Styrelsen sammanträder måndag 10 augusti 2015 kl 18.30 i Församlingshemmet.  

§56 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

Vid protokollet  Justeras 

 

Monika Lindén  Sven-G Hultman Eva Nilsson 


