PROTOKOLL
Styrelsens ordinarie sammanträde den 7 november 2016
Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Malin Rimfors, Ingbritt
Stenberg, Bengt Thulin samt Monika Lindén, sekreterare
Frånvarande: Alexandra Nagy, kassör, Sven Johansson och Peter Andersson har anmält förhinder.
Övriga: Ulla-Britt Klyft och Inger Beckman §§75--76
§75 Öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.
§76 Valberedningen informerar inför årsmötet i februari 2017
§77 Dagordning
Förslag till dagordning: Bilaga § 77
Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§78 Justerare
Styrelsen utser Leif Richard att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§79 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2016-10-10
Protokoll 2016-10-10: Bilaga § 79
Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.
§80 Rapporter
a)Redovisning av det finansiella läget
Ordföranden informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.
b)”Lekfullt bygga lekplats”
Tomelilla kommun har stöttat Byagillets integrationsprojekt med 5 000 kronor för anordnande av
Byagillets aktivitet ”Lekfullt bygga lekplats”. Malin Rimfors rapporterar att en skriftlig slutredovisning i
ärendet till Tomelilla kommun är under handläggning. Vidare har styrelsen beslutat att ge Malin Rimfors och övriga i Lekplatsgruppen (Peter Andersson och Leif Richard) i uppdrag att under hösten/vintern 2016 utarbeta förslag till kulturarrangemang för barnen i byn.
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c)Fortsatt planering av Torget
”Den gula kuben” samt två gula fåtöljer har installerats. Torget avvaktar installation av informationstavlor samt bord och stolar. En fontän har ställts i ordning. Styrelsen beslutar avvakta med slutgiltigt
beslut i frågan om Primula Veris' förslag till konstverk på Torget. Styrelsen avvaktar skriftlig presentation av det föreslagna konstverket med prisuppgift från Primula Veris.
d)Cykelväg Brösarp – Ravlunda
AU meddelar att ärendet är under handläggning. AU har engagerat en landskapsarkitekt i arbetet
med cykelvägens sträckning. Kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att stötta projektet?
e)Kulturkväll i Konsthallen onsdag den 19 oktober 2016 med Bengt Roslund
Bengt Thulin rapporterar från Kulturkvällen 19 oktober med Bengt Roslund ”Det här var mitt liv”.
f)”Österlen lyser” lördag den 5 november 2016 i Brösarp by
Leif Richard rapporterar att planerat program med marschaller och facklor i höstmörkret i Brösarps
by ”regnade in”.
g)Avverkning på kommunal mark i nära anslutning till Källagården
Ordföranden meddelar att Tomelilla kommun håller informationsmöte i skolans matsal tisdag den 8
november om kommande skogsgallring (gran, björk och tall) på kommunal mark i nära anslutning till
Källagården.
h)Kommunal utredning av ett tre år gammalt medborgarinitiativ i Brösarp
Medborgarinitiativet handlar om förbättringar av en gång- och cykelväg i Brösarp speciellt med tonvikt på trappan som leder från Syrenvägen till fru Hammars väg. AU kommer att delta i informationsmöte fredag den 11 november tillsammans med kommunens handläggare.
§81 Kommande arrangemang
a)Kulturföreningens kulturkväll onsdag den 16 november kl 19.00 2016 i Konsthallen
Bengt Thulin informerar om höstens resterande Kulturkväll i Konsthallen kl 19.00 onsdag den 16 november med Hasse Karlsson ”Förevisning om Akvarell och Nobeldiplom”.
b)Julstök på Bengtemölla lördag den 3 december 2016 kl 11.00 – 15.00
Planeringsgruppens (Christina Alm, Tom Cronvall och Monika Lindén) arbete med att inbjuda och
engagera lokala hantverkare ar avslutat. Övrig planering tar nu vid tillsammans med frivilliga krafter.
§82 Föreningen Österlen berättar
Styrelsen beslutar att inbetala 200 kronor för medlemskap i Föreningen Österlen berättar. Styrelsen
återkommer med förslag till arrangemang 2017.
§83 Byagillets arrangemang/program 2017
Ordföranden föredrar förslag till Byagillets arrangemang/program 2017 enligt bilaga §83. Styrelsen
beslutar tillstyrka presenterat förslag till Byagillets arrangemang/program 2017 enligt bilaga.
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§84 Byagillets verksamhet 2017 enligt Byaplan 2016
Ordföranden presenterar ledamöternas förslag och tankar kring projekt och utveckling som tagits upp
i Byaplan 2016. Styrelsen beslutar uppdra till ordföranden att i ett dokument sammanställa ledamöternas tankar och förslag till Byagillets verksamhet 2017 enligt Byaplan 2016.
§85 Deadline för manuskript till Byagillets program våren/sommaren 2017
Styrelsen beslutar att deadline för manuskript till Byagillets program våren/sommaren 2017 är måndag den 16 januari 2017.
§86 Nästa ordinarie sammanträde samt årsmöte 2017
Styrelsen sammanträder måndag 16 januari kl 18.30 i Församlingshemmet. Byagillets årsmöte äger
rum måndag den 20 februari kl 19.00 i Församlingshemmet.
§87 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Monika Lindén

Sven-G Hultman

Leif Richard
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