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PROTOKOLL 

Styrelsens ordinarie sammanträde den 13 januari 2016 

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

Bengt Thulin, Ingbritt Stenberg, Malin Rimfors, Eva Nilsson samt Monika Lindén, sekreterare 
 

Frånvarande: Kristina Nyström, Sven Johansson och Jan-Erik Broomé har anmält förhinder. 

Övriga: Ulla-Britt Klyft §93 

§93 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.  Ulla-Britt Klyft rapporterar 

från Valberedningens arbete inför årsmötet den 29 februari.  

§94 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 94 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§95 Justerare  

Styrelsen utser Ingbritt Stenberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§96 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-11-09 

Protokoll 2015-11-09: Bilaga § 96 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.  

§97 Rapporter 

a) Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella läge. 

b) Backaleden – Nytt avtal med Länsstyrelsen för år 2016 

Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen tilldelat Backaleden 18 200 kronor inkl moms för underhåll 

mm för år 2016. Tilldelade medel överensstämmer helt med de äskade kostnader, som framgår av 

bilaga §97b.  

c) ”Österlen lyser” 31 oktober 2015 i Brösarp by  

Ingbritt Stenberg och Anders Jonzon, med Leif Richard som programansvarig, ansvarade för ”Öster-

len lyser” i Brösarp by med marschaller längs Albovägen.  
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d) Julstök på Bengtemölla lördag 5 december 2015 

Lokala hantverkare, stämningsfulla lokaler och en stadig ström av besökare. Styrelsen kan konstatera 

att Christina Alm och Monika Lindén med hjälp och stöd av Leif Richard, Anders Jonzon, Bengt Thu-
lin samt Ulla och Tom Cronvall gjort ett gott arbete tillsammans med Tomten och Änglakören. Sty-

relsen föreslår att Julstök även i år äger rum lördag den 3 december på Bengtemölla. 

e) Sydostleden och cykelleden längs väg 9 

Ledgruppen Leif Richard och Malin Rimfors rapporterar från sammanträde med representanter för 

Sydostleden och Tomelilla kommun angående cykelledens sträckning från Brösarp vidare mot Rav-

lunda inför invigning i juni månad 2016.  Leden kommer att gå genom Brösarp, vika av vid ICA och 
följa Bengtemöllavägen, sedan norrut till Brösarp station och vidare österut genom Ravlunda skjutfält 

innan den viker av söderut igen på Linnéstigen. Ledgruppen arbetar dock vidare mot en cykelled 

längs väg 9 som slutligt mål.  

f) Byaplan 2016 

AU rapporterar genom Malin Rimfors att ett förslag till revidering av befintlig Byaplan skall föreligga i 

slutet av januari månad och behandlas av Byagillets styrelse vid styrelsemötet måndag 8 februari. 

Den reviderade planen går därefter ut på remiss till berörda för yttranden.                                  

§98 Program och Projekt 2016 

Ordföranden presenterar förslag till Arrangemang/Program 2016 samt Grupper och Projekt 2016 i 

enlighet med bilaga §98 A och B. Styrelsen beslutar efter vissa redaktionella ändringar tillstyrka ru-

bricerade förslag. Manusstopp för Byagillets programfolder våren 2016 är den 26 februari. Distribu-

tion av vårens folder sker under vecka 10 i Brösarp med omgivningar. 

§99 Byagillets årsmöte måndag 29 februari 2016 kl 19.00 i Församlingshemmet 

a)Till ordförande vid årsmötet föreslår styrelsen Leif Richard 

b)Förslag till VB för Byagillets och Kulturföreningens verksamheter år 2015 kommer att presenteras 

av ordföranden. Styrelsen beslutar tillstyrka föreliggande förslag till VB för Byagillet och Kulturföre-

ningen efter vissa redaktionella ändringar i enlighet med bilaga § 99 A och B. 

c)Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad dvs 100 kronor för enskild med-

lem och 150 kronor för familj. 

d)Kassören ansvarar tillsammans med revisorerna för arbetet med bokslut 2015. 

e)Ordföranden och kassören ansvarar för arbetet med budget och VP för år 2016. 

f) Ordföranden ansvarar för information rörande Byaplan, ÖP, bredbandsärenden mm. 

g) Eva Nilsson och Ingbritt Stenberg ansvarar för kaffe, te och tårta under årsmötet. 

h)Avtackning sker av avgående ledamöter. 

§100 Bygderåd 18 januari 2016 i Fågeltofta församlingshem 

Kallelse till tidigare aviserat bygderåd i Fågeltofta den 18 januari har ännu inte skickats ut. 
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§101 Förslag till Leaderfinansierat skridskoprojekt i Brösarp by 

På förslag av Malin Rimfors beslutar styrelsen uppdra till Malin Rimfors att arbeta vidare med Leader-

finansierat förslag till konstfrusen skridskobana i Brösarp.  

§102 Nästa ordinarie sammanträde  

Styrelsen sammanträder måndag 8 februari 2016 kl 18.30 i Församlingshemmet.  

§103 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.  

  

Vid protokollet  Justeras 

 

Monika Lindén  Sven-G Hultman Ingbritt Stenberg 


