PROTOKOLL
Styrelsens konstituerande sammanträde den 7 mars 2016
Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Alexandra Nagy, kassör,
Malin Rimfors, Bengt Thulin, Ingbritt Stenberg, Sven Johansson samt Monika Lindén, sekreterare
Frånvarande: Peter Andersson har anmält förhinder.
§1Öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.
§2 Dagordning
Förslag till dagordning: Bilaga § 2
Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§3 Justerare
Styrelsen utser Ingbritt Stenberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§4 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2016-02-08
Protokoll 2016-02-08: Bilaga § 4
Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.
§5 Val av
a)vice ordförande i styrelsen för Brösarps Byagille
Styrelsen beslutar välja Leif Richard till vice ordförande för verksamhetsåret 2016. *)
b) kassör i styrelsen för Brösarps Byagille
Styrelsen beslutar välja Alexandra Nagy till kassör för verksamhetsåret 2016.
c) sekreterare i styrelsen för Brösarps Byagille
Styrelsen beslutar välja Monika Lindén till sekreterare för verksamhetsåret 2016.
d) arbetsutskott (AU) i styrelsen för Brösarps Byagille
Styrelsen beslutar välja ordföranden, vice ordföranden och Malin Rimfors att ingå i styrelsens AU
under verksamhetsåret 2016 med rätt att besluta i brådskande ärenden.
*) Med verksamhetsåret 2016 avses tiden mellan årsstämmorna 2016 och 2017.
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e) förvaltare av förråd och scenvagn för Brösarps Byagille
Styrelsen beslutar välja Sven Johansson till förvaltare av förråd och scenvagn för verksamhetsåret
2016.
§6 Beslut om firmatecknare för Brösarps Byagille och Brösarps Kulturförening
Styrelsen beslutar
att styrelsens ordförande och kassör var för sig har rätt att teckna firma för Brösarps Byagille fram till
nästa årsstämma (verksamhetsåret 2016),
att Kulturföreningens kassör och styrelsens kassör var för sig har rätt att teckna firma i särskilt konto
för Kulturföreningen fram till nästa årsstämma ( verksamhetsåret 2016).
§7 Styrelsens för Brösarp Byagille ordinarie sammanträden våren 2016
Styrelsen beslutar sammanträda måndagar kl 18.30 i Församlingshemmet enligt följande
4 april, 9 maj och 13 juni.
§8 Rapporter
a)Redovisning av det finansiella läget
Kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.
b)Byagillets Årsstämma den 29 februari 2016
Styrelsen kan konstatera att endast 20 personer varit närvarande vid Årsstämman. Styrelsen beslutar
att verksamhetsplan/kalendarium för Brösarps Byagille våren 2017 skall delas ut till innevånarna i
Brösarp med omnejd i slutet av januari månad samt för hösten 2017 i slutet av augusti månad.
c) Förslag till Byaplan för Brösarpsbygden nu ute på remiss
Styrelsen har genom sitt AU tagit fram förslag till Byaplan för Brösarpsbygden , där tankar och förslag
om bygdens utveckling beskrivs. Förslaget till Byaplan är nu ute på remiss i Brösarpsbygden. Remissyttranden skall vara styrelsen tillhanda senast 30 mars 2016. Yttrandena kommer i sin tur att utgöra
underlag för Byagillets remissvar till kommunens förslag till Översiktsplan 2025.
d)Bygderådets samverkansmöte med representanter för Tomelilla kommun i Onslunda 9 februari
2016
Monika Lindén rapporterar från samverkansmötet i enlighet med minnesanteckningar bilaga §8D.
Kommunpolis Anna Hagenkötter presenterar sig. Säljinsatser och information om Tomelilla Landsbygds Fibernät pågår meddelar projektledare Monika Jingmond. Besked om stödpengar kommer i
april för projektomgång 2, där bl a Eljaröd och Norra Björstorp ingår. Av de fastboende måste 75%
beställa för att stödpengar skall bli tillgängliga. Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl meddelar att
översiktsplanen är än så länge en råkopia som inte är hanterad politiskt. Ett antagande planeras under 2017. Superbussproblematiken diskuteras. Lokalförsörjningsplan med bl a kooperativa hyresrätter som ett privat initiativ redovisas. Miljöstrateg Ida Abrahamsson informerar om laddstolpar för
elfordon. Nästa möte äger rum tisdag den 19 april kl 18.00 i Onslunda.
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§9 Närmast kommande arrangemang
a)Utskick av verksamhetsplan/kalendarium för våren 2016
Ordföranden meddelar att ”vikningsmöte” äger rum söndag den 13 mars fr o m kl 18.00 på Vårdhundskolan.
b) Kulturföreningen presenterar ”Brösarp förr och nu” onsdag den 16 mars 2016 i Konsthallen.
Kulturföreningens ordförande Bengt Thulin informerar om Historiegruppens presentation av ”Brösarp förr och nu” i ord och bild onsdag 16 mars kl 18.30 i Konsthallen. Fri entré. Musikunderhållning.
Kaffe och kaka.
c)STÄDDAG lördag den 16 april i Brösarp med omnejd
Leif Richard informerar om STÄDDAG i Brösarp med omnejd lördag den 16 april med samling på Byaängen kl 10.00.
d)Sillfrukost på Skärtorsdagens morgon kl 08.00—10.00 på Backakrogen
Entré 40 kronor/person som oavkortat går till barnverksamhet i Brösarp. Ett samarrangemang med
Brösarps Gästgifveri.
e)Talare vid vårfirandet på Kristi Himmelfärdsafton den 4 maj och Nationaldagen den 6 juni 2016
Ordföranden respektive vice ordföranden återkommer i ärendet.
f)Angående budget – attestering och märkning av utlägg och fakturor
Ordföranden poängterar vikten av att berörda attesterar och märker utlägg och fakturor för Byagillets och Kulturföreningens räkning inför överlämnandet till styrelsens kassör.
g)Direkttåg Simrishamn till Malmö föreslås göra paus 15 minuter i Ystad
Styrelsen ger AU i uppdrag att bevaka ärendet och göra adekvata uttalanden.
h)Turistinformation i Brösarp sommaren 2016
Styrelsen ger ordföranden i uppdrag att bevaka ärendet och göra adekvata uttalanden.
§10 Nästa ordinarie sammanträde
Styrelsen sammanträder måndag 4 april kl 18.30 i Församlingshemmet. Ingbritt Stenberg tar med
kaffe och kaka.
§11 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Monika Lindén

Sven-G Hultman

Ingbritt Stenberg
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