PROTOKOLL
Styrelsens ordinarie sammanträde den 8 augusti 2016
Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Alexandra Nagy, kassör, Malin Rimfors, Ingbritt Stenberg,
Peter Andersson samt Monika Lindén, sekreterare
Frånvarande: Leif Richard, vice ordförande och Sven Johansson har anmält förhinder.
§41 Öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.
§42 Dagordning
Förslag till dagordning: Bilaga § 42
Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§43 Justerare
Styrelsen utser Ingbritt Stenberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§44 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2016-06-13
Protokoll 2016-06-113: Bilaga § 44
Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.
§45 Rapporter
a)Redovisning av det finansiella läget
Ordföranden och kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.
b) Invigning av cykelstråket Sydostleden på Byaängen i Brösarp by lördag den 18 juni 2016
Ordföranden informerar om Kommunens och Byagillets invigning av cykelstråket Sydostleden i Brösarp by lördag den 18 juni på Byaängen. Cykelslingor anlagda via Bengtemölla med tipsrunda. Kulturskolan musicerade. Sven-G Hultman hälsade välkommen och Anette Thoresson förrättade invigningen av cykelstråket.
c)Midsommarfirandet fredag den 24 juni på Byaängen kl 13.30
Ingbritt Stenberg meddelar att midsommar firats traditionsenligt på Byaängen. Lotten Jensen spelade upp till dans och Gulli Löfgren höll i trådarna till dansen.
Vidare beslutar styrelsen att en ansvarig för Byagillets arrangemang i fortsättningen skall utses av
styrelsen samt att en arbetsgrupp för varje ärende skall utses.
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d)Backavandring onsdag den 27 augusti kl 13.45 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! Tidigare aviserad
vandring den 29 juni inställdes med anledning av hällande regn.
e) Spjutstorps Badorkester underhöll på Byaängen torsdag den 7 juli 2016 kl 18.30
Kulturföreningen presenterade Spjutstorps Badorkester torsdag den 7 juli på Byaängen med populärmusik och allsång. Entré 40 kronor per person. Ett hundratal personer deltog i underhållningen.
Sven Johansson ansvarade för sedvanlig utbyggnad av scenen.
f)Barnens Dag på Byaängen söndag den 17 juli 2016
Malin Rimfors rapporterar från Barnens Dag på Byaängen med uppträdande av clownen Jumping
Joe, hoppkudde och utdelning av glass till 35 barn. Lekplatsgruppen (Malin Rimfors, Peter Andersson
och Leif Richard) har haft ansvarat för arrangemanget.
g) Underhållning/Allsång med Tomelilla Rockkör på Byaängen onsdag den 3 augusti 2016 kl 18.30
Kulturföreningens ordförande Bengt Thulin rapporterar från en underhållning/allsång i hällande regn
med ett 25-tal tappra åhörare. Entré 40 kronor per person.
h)”Lekfullt bygga lekplats”
Tomelilla kommun har stöttat Byagillets integrationsprojekt med 5 000 kronor för anordnande av
Byagillets aktivitet ”Lekfullt bygga lekplats”. Styrelsen beslutar ge Malin Rimfors tillsammans med
övriga Lekplatsgruppen i uppdrag att lämna en skriftlig slutredovisning i ärendet till Tomelilla kommun.
i)Fortsatt planering av Torget och ICA:s parkering
Styrelsen beslutar uppdra till AU att diskutera vidare i ärendena och eventuellt inbjuda innevånarna i
Brösarp med omnejd till separat möte i ärendet.
§46 Kommande arrangemang
a)Möte avseende Tomelilla kommuns Översiktsplan 2025 och Byagillets Byaplan 2016
Ordföranden presenterar synpunkter från Brösarps Byagille rörande Översiktsplan 2025 för Tomelilla
kommun enligt bilaga § 46. Styrelsen beslutar att onsdagen den 24 augusti inbjuda innevånarna i
Brösarp med omnejd kl 18.30 i Församlingshemmet till information/diskussion i ärendet. Den slutgiltiga Byaplanen 2016 för Brösarpsbygden har distribuerats till Tomelilla kommun, organisationer,
företag och övriga remissinstanser inom Brösarp med omnejd i enlighet med bilaga §37.
b) Brösarpsdagen på Byaängen söndag den 4 september 2016 kl 11.00 –15.00
Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 4 april att utse Christina Alm, Peter Andersson, Ingbritt
Stenberg och Sven-G Hultman att ingå i en arbetsgrupp för planering av Brösarpsdagen 2016. Planeringen pågår. OBS! Tältresning äger rum fredag den 2 september med början kl 17.00.
c)”Österlen lyser” lördag den 5 november i Brösarps by
Marschaller och facklor kommer att lysa upp höstmörkret runt om i byn. Ansvariga för ”Österlen
lyser” är som tidigare år Leif Richard och Ingbritt Stenberg.
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d)Julstök på Bengtemölla lördag den 3 december 2016
Planeringsgruppen (Christina Alm, Tom Cronvall och Monika Lindén) har påbörjat sitt arbete med
inbjudan till lokala hantverkare mm.
e)Kulturföreningens planerade kulturkvällar hösten 2016
Bengt Thulin informerar om höstens planerade kulturkvällar i Konsthallen kl 19.00. 1) onsdag den 14
september – Lukas Ernryd 2) onsdag den 19 oktober – Bengt Roslund 3) onsdag den 16 november Hasse Karlsson.
§47 Cykelväg Brösarp – Ravlunda
Ordföranden presenterar ärendet. Styrelsen beslutar avvakta länsstyrelsens handläggning av ärendet.
§48 Byagillets höstprogram 2016
Ordföranden och Malin Rimfors meddelar att höstprogrammet 2016 är under produktion.
§49 Nästa ordinarie sammanträden hösten 2016
Styrelsen sammanträder måndagarna 19 september, 10 oktober och 7 november kl 18.30 i Församlingshemmet.
§50 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Monika Lindén

Sven-G Hultman

Ingbritt Stenberg
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