PROTOKOLL
Styrelsens ordinarie sammanträde den 16 januari 2017
Närvarande: Leif Richard, vice ordförande, Malin Rimfors fr o m § 91, Ingbritt Stenberg, Bengt Thulin,
Sven Johansson, Peter Andersson samt Monika Lindén, sekreterare
Frånvarande: Sven-G Hultman, ordförande och Alexandra Nagy, kassör, har anmält förhinder.
Övriga: Ulla-Britt Klyft och Inger Beckman §§88--89
§88 Öppnande
Vice ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.
§89 Valberedningen informerar styrelsen inför årsmötet den 27 februari 2017 .
§90 Dagordning
Förslag till dagordning: Bilaga § 90
Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§91 Justerare
Styrelsen utser Bengt Thulin att tillsammans med vice ordföranden justera dagens protokoll.
§92 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2016-11-07
Protokoll 2016-11-07: Bilaga § 92
Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.
§93 Matfestivalens ekonomiska förening – Beslut per e-post 20161202
Beslutsunderlag e-mail 20161202: Bilaga § 93
Styrelsen beslutar dels att bli medlem i den ekonomiska förening som bildats för att driva Skånes Matfestival, dels att betala in medlemsavgiften 100 kronor.
§94 Rapporter
a)Redovisning av det finansiella läget
Vice ordföranden informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.
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b)Kulturkväll i Konsthallen onsdag den 16 november 2016 med Hasse Karlsson
Bengt Thulin rapporterar från Kulturkvällen 16 november med Hasse Karlsson ”Förevisning om Akvarell och Nobeldiplom”.
c)Julstök på Bengtemölla lördag den 3 december 2016
Lokala hantverkare, stämningsfulla lokaler och en ström av besökare borgade för ett trivsamt och
välbesökt arrangemang. Styrelsen kan konstatera att Christina Alm, Tom och Ulla Cronvall samt Monika Lindén med hjälp och stöd av Leif Richard, Anders Jonzon och Bengt Thulin gjort ett gott arbete
tillsammans med Tomten och kantor Sara Berg med sin betagande Änglakör. Sammanställning av
Julstökets intäkter/kostnader samt kopia av Julstökets affisch framgår av bilagorna § 99 c A och B.
d)Svar från Tomelilla kommun – kommunstyrelsens arbetsutskott - på medborgarinitiativ från
Sven-G Hultman – Alla större tätorter i Tomelilla kommun bör ha en tillgänglig och välskött toalett
Av sammanträdesprotokoll 9 november 2016 Ksau § 362 och Dnr KS 2016/107 framgår att Ksau beslutat besvara medborgarinitiativet med förvaltningens yttrande, dvs kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att ta med önskemålet om allmänna toaletter
till investeringsberedningen inför 2018 års budget i enlighet med bilaga § 94d.
e)”Bygga lekplats”
Tomelilla kommun har aviserat inrättande av lekplats i Brösarp. Styrelsen beslutar ge Malin Rimfors i
uppdrag att utse en referensgrupp som arbetar i projektet.
f) 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?
g)Fortsatt planering av Torget
”Den gula kuben” samt tre 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.
Lördag den 22 april 2017 äger invigning av Torget rum. Byagillet förväntas utforma invigningsprogrammet.
h)Bildande av Skolgrupp vid Brösarps skola
Styrelsen beslutar avvakta med utseende av Byagillets representant i Skolgrupp enligt ovan.
§95 Byagillets årsmöte måndagen de 27 februari 2017 kl 18.30 i Församlingshemmet
a) Lokal är bokad i Församlingshemmet av Bengt Thulin
b) Till ordförande vid årsmötet föreslås Leif Richard
c)Styrelsen beslutar tillstyrka föreliggande förslag till VB 2016 för Kulturföreningen i enlighet med
bilaga §95c.
d) Styrelsen beslutar tillstyrka föreliggande förslag till VB 2016 för Byagillet efter vissa redaktionella
ändringar i enlighet med bilaga §95d.
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E )Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2017 är oförändrad dvs 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj.
f) Ordföranden och kassören ansvarar tillsammans med revisorerna för arbetet med bokslut 2016.
g) Styrelsen beslutar tillstyrka Ordförandens föreliggande utkast 20161202 till Verksamhetsplan 2017.
h) Ordföranden och kassören ansvarar för arbetet med budget 2017.
i)Ordföranden ansvarar för information rörande Torget, Cykelled, Lekplats etc........
j)Avtackning sker av avgående ledamöter.
k)Samtliga närvarande ledamöter vid dagens sammanträde tar med en kanna kaffe. Ingbritt Stenberg
beställer kaka till kaffet hos Café Smulan.
l)Anki Möller och Inge Skog underhåller under årsmötet.
m)Styrelsen beslutar att aktuella ärenden före årsmötet delegeras till AU för handläggning och beslut.
§96 Byagillets arrangemang/program våren och försommaren 2017
Vice ordföranden presenterar förslag och tankar kring arrangemang/program våren och försommaren 2017 i enlighet med bilaga § 96. Styrelsen beslutar uppdra till AU att slutgiltigt utforma dokumentet inför tryckning och distribution av Byagillets programfolder.
§97 Byagillets årsmöte 2017
Byagillets årsmöte äger rum måndag den 27 februari kl 18.30 i Församlingshemmet.
§98 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Monika Lindén

Leif Richard

Bengt Thulin
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