PROTOKOLL
Styrelsens ordinarie sammanträde den 19 september 2016
Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande §§ 51 – 56, Malin Rimfors,
Ingbritt Stenberg, Sven Johansson, Bengt Thulin samt Monika Lindén, sekreterare
Frånvarande: Peter Andersson och Alexandra Nagy, kassör, har anmält förhinder.
§51 Öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.
§52 Dagordning
Förslag till dagordning: Bilaga § 52
Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§53 Justerare
Styrelsen utser Malin Rimfors att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§54 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2016-08-08
Protokoll 2016-08-08: Bilaga § 54
Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.
§55 Rapporter
a)Redovisning av det finansiella läget
Ordföranden informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.
b) Möte avseende Tomelilla kommuns Översiktsplan 2025 och Byagillets Byaplan 2016
Byagillet med Ordföranden i spetsen inbjöd den 24 augusti innevånarna i Brösarp med omnejd till
informations- och diskussionsmöte. Här diskuterades allt från cykelleder, bostäder, bredband och
besöksnäring.
c)Brösarpsdagen på Byaängen söndag den 4 september2016 kl 11.00 –15.00S
Brösarpsdagen firades med sedvanliga traditionella inslag i gott väder. Nytt för året är en uppskattad
uppvisning av hundar - Agility. Överväg dock inför nästa år en placering av uppvisningen på nedre
ängen, medan bakluckeloppis placeras på övre ängen. Utöver Hoppkudden fanns ytterligare spännande inslag för barnen.
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Dags att återkomma med Hemvändardag? Styrelsen beslutar hänskjuta frågan till Historiegruppen
och Tommy Johansson.
d)Backavandring onsdag den 27 augusti kl 13.45 med Byagillets ordförande på Brösarps Backar
Uppskattad premiär för Backavandring – en promenad i Brösarps berömda backar med Sven G Hultman som vandringsledare bland baggar, blommor, Bruse och andra berömdheter. Årliga Backavandringar med olika temata har kommit för att stanna, anser Styrelsen.
e) Kulturföreningens kulturkväll med Lukas Ernryd den 14 september i Konsthallen - ”med ett ben
på var sin sida Sundet”
Ordföranden Bengt Thulin rapporterar från en synnerligen animerad och välbesökt kulturkväll (76
åhörare) med kåsören Lukas Ernryd.
f)”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 i Lekplatsgruppen (Peter Andersson och Leif Richard) i uppdrag att lämna en skriftlig slutredovisning i ärendet till Tomelilla kommun. Vidare beslutar styrelsen att ge Malin Rimfors och övriga i
Lekplatsgruppen i uppdrag att under hösten/vintern 2016 utarbeta förslag till kulturarrangemang för
barnen i byn.
g)Fortsatt planering av Torget
Malin Rimfors meddelar att Torget avvaktar installation av ”den gula kuben” med informationstavlor.
§56 Kommande arrangemang
a)”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.
b)Julstök på Bengtemölla lördag den 3 december 2016
Planeringsgruppens (Christina Alm, Tom Cronvall och Monika Lindén) arbetet med att inbjuda och
engagera lokala hantverkare är avslutat. Övrig planering tar nu vid.
c)Kulturföreningens planerade kulturkvällar hösten 2016
Bengt Thulin informerar om höstens resterande kulturkvällar i Konsthallen kl 19.00 onsdag den 19
oktober – Bengt Roslund och onsdag den 16 november - Hasse Karlsson.
§57 Backaleden
Ordföranden rapporterar att han meddelat Länsstyrelsen att ansvar för Backaleden åligger Länsstyrelsen. Vidare har ordföranden för Länsstyrelsen påpekat behov av foldrar över Backaleden inför kommande turistsäsong.
§58 Cykelväg Brösarp - Ravlunda
Ordföranden presenterar ärendet. Styrelsen beslutar avvakta AU:S handläggning av ärendet.
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§59 Medborgarförslag
Ordföranden anmäler att medborgarförslag angående hundbajsproblem runt om i Brösarp
samt ”Trappan” är under handläggning.
§60 ”Klimatklivet”
Malin Rimfors presenterar ”Klimatklivet”. Styrelsen beslutar att ärendet hänskjuts till AU för fortsatt
handläggning.
§61 Senior/trygghetsboende
Bengt Thulin anmäler skrivelse angående senior/trygghetsboende från Brösarps lokala Hyresgästförening till Tomelilla kommun i enlighet med bilaga §61.
§62 Nästa ordinarie sammanträden hösten 2016
Styrelsen sammanträder måndagarna 10 oktober och 7 november kl 18.30 i Församlingshemmet.
§63 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet
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Monika Lindén

Sven-G Hultman

Malin Rimfors
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