PROTOKOLL
Styrelsens ordinarie sammanträde den 4 april 2016
Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Malin Rimfors, Bengt Thulin, Ingbritt Stenberg, Sven Johansson, Peter Andersson samt Monika Lindén, sekreterare
Frånvarande: Alexandra Nagy, kassör, har anmält förhinder.
§12 Öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.
§13 Dagordning
Förslag till dagordning: Bilaga § 13
Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§14 Justerare
Styrelsen utser Peter Andersson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§15 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2016-03-07
Protokoll 2016-03-07: Bilaga § 15
Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.
§16 Rapporter
a)Redovisning av det finansiella läget
Ordföranden informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen i enlighet med bilaga
§16a. Ordföranden meddelar att Skärtorsdagens sillfrukost (entré 40 kronor/person) inbringade
4 000 kronor som oavkortat kommer att gå till Byagillets barn- och ungdomsverksamhet i Brösarp.
Ordföranden meddelar vidare att Tomelilla kommun tilldelat Kulturföreningen ett verksamhetsbidrag
med 3 000 kronor för verksamhetsåret 2016 i enlighet med bidragsmeddelande 2016-03-16, bilaga
§16b.
b)Historiegruppens presentation ”Brösarp förr och nu” den 16 mars 2016 i Konsthallen
Kulturföreningens ordförande Bengt Thulin rapporterade från Historiegruppens presentation ”Brösarp förr och nu” i ord och bild med fri entré och kaffe med kaka för ett åttiotal åhörare. Bengt Thulin meddelar vidare att Historiegruppen i fortsättningen kommer att ha ett nära samarbete med Kulturföreningen samt att Tommy Johansson från Historiegruppen numera ingår som ledamot i Kulturföreningens styrelse.
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§17 Ärenden från AU
a) Förslag till Byaplan för Brösarpsbygden 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 har varit ute på remiss i Brösarpsbygden. Remissyttrandena skulle vara styrelsen tillhanda senast 31mars 2016. AU bearbetar inkomna yttranden
och lämnar rapport vid styrelsens kommande sammanträde måndag 9 maj.
b) ICA-parkeringen i Brösarp
Ordföranden informerar från pågående arbete med utökade parkeringsplatser vid ICA-butiken. Bygdegårdens ägare är inte intresserad av en förändring och ICA-ägarna ser inte något behov av samverkan med andra parter utan arbetar bara med sin egen mark. Kommunen kunde ha hjälpt till – om
markägarna varit intresserade. I nuläget har frågan om en samordnad lösning fallit. Leif Richard
kommer emellertid att ta kontakt med Bygdegårdens ägare för att försöka få en förbättring i den
delen.
c) Torget i Brösarp
Ordföranden meddelar att Tomelilla kommun påbörjar arbetet med upprustningen av Brösarps Torg
i v 15. Arbetet skall vara avslutat till öppningen av cykelstråket Sydostleden den 18 juni. Till projektet
hör även att byta ut en gammal vattenledning längs med Brunnsviksvägen.
d) F d lekplatsen vid Vägstationen med lekredskap och bänkar
Styrelsen föreslår att befintliga lekredskap och bänkar flyttas och placeras t ex vid ån i Benktemölla,
vid Asylboendet i Kuskahusen, vid Brösarps skola samt på Byaängen.
e) Underhållning/Allsång med Tomelilla Rockkör på Byaängen i slutet av juli månad 2016
Styrelsen ger ordföranden i uppdrag att underhandla med Tomelilla Rockkör om rubricerad underhållning/allsång.
§18 Närmast kommande arrangemang april – juni månader 2016
a) Kulturföreningen presenterar Emma Karp Lundström den 13 april 2016 i ”gamla” Banken
Kulturföreningens ordförande Bengt Thulin informerar om Emma Karp Lundströms presentation
”Äppeltavlor och naturinstallationer” onsdag den 13 april kl 18.30 i ”gamla” Banken.
b)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. Styrelsen ger Malin Rimfors och Peter Andersson i uppdrag att genom slagkraftiga
affischer uppmärksamma byinnevånarna på arrangemanget. Servering av saft och bulle till deltagande barn utlovas. Styrelsen kommer att bidra med 100 kronor per deltagande familj till skolans klätterställning.
c)KulTurTrampet 2016
Leif Richard meddelar att karta och informationshäfte till KulTurTramp 2016 trycks den 25 april och
är därefter ute till försäljning i Brösarp .
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d)Kör och Talare vid vårfirandet på Kristi Himmelfärdsafton den 4 maj 2016 kl 19.00 på Byaängen
Ordföranden meddelar att kantor Pia Ewaldz med kör kommer att medverka på Byaängen och att
Gunilla Boström håller talet till våren.
e)Premiär för Österlens Hundmöte lördag den 14 mal kl 14.00 – 16.00 på Byaängen
Alla Härliga Hundar träffas på Byaängen med bl a tävlingar, bästa utklädning för barn och hund, bästa
tricket, gladaste svansen……
f) Nationaldagsfirandet måndag 6 juni 2016 på Byaängen
Leif Richard meddelar att samling för tåget sker kl 17.15 vid Brösarps skola för avmarsch kl 17.30 via
Brinkehem till Byaängen med Tomelilla Ungdomsorkester i täten. Talar gör Ingrid Jönsson, Wasa
Gård.
g)Invigning av cykelstråket Sydostleden på Torget i Brösarp lördag 18 juni 2016
Ordföranden informerar om Kommunens och Byagillets invigning av cykelstråket Sydostleden i Brösarp lördag 18 juni på Torget. Cykelslingor planeras via Bengtemölla.
h) Midsommarfirande fredag 24 juni på Byaängen kl 13.00
Midsommar firas traditionsenligt med att klä midsommarstången med de sista blommorna och tillsammans resa stången, innan dansen och musiken tar sin början. Tag med egen kaffekorg! Byagillet
bjuder barnen på glass.
i)Backavandring onsdag 29 juni kl 14.00 med Byagillets ordförande på Brösarps Backar
Sven-G Hultman berättar och leder en vandring (ca 1,5 timme ) på Brösarps Backar . Samling på
Bengtemöllavägen mittemot Talldungens Gårdshotell i Brösarp. Tag med egen kaffekorg!
j) Brösarpsdagen på Byaängen söndag 4 september 2016 kl 11.00 – 15.00
Styrelsen beslutar utse Christina Alm, Peter Andersson, Ingbritt Stenberg och Sven-G Hultman att
ingå i en arbetsgrupp för planering av Brösarpsdagen 2016.
§19 Nästa ordinarie sammanträde
Styrelsen sammanträder måndag 9 maj kl 18.30 i Församlingshemmet. Peter Andersson tar med
kaffe och kaka.
§20 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Monika Lindén

Sven-G Hultman

Peter Andersson
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