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PROTOKOLL 
Styrelsens ordinarie sammanträde den 24 april 2017 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Peter Andersson, Bitte Mu-
eller Hansen, Ingbritt Stenberg, Sven Johansson samt Monika Lindén, sekreterare 
 
Frånvarande: Alexandra Svensson, kassör,  och Malin Rimfors har anmält förhinder.  

Övriga: Bodil Nilsson §§ 14 – 17 

§14 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.   

§15 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 15 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§16 Justerare  

Styrelsen utser Leif Richard att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§17 Klimatgrupp i Brösarp 

Frågan om bildande av en klimatgrupp i Brösarp väcktes vid Byagillets årsstämma i februari månad av 
Bodil Nilsson. Bodil Nilsson informerar styrelsen vid dagens sammanträde om att hon tillsammans 
med Karin Bringert och Jörgen Börjesson tagit initiativ till ett första steg mot bl a en  fossilfri upp-
värmning av byn. Styrelsen beslutar ställa sig bakom initiativet och utse Peter Andersson till länk 
mellan klimatgruppen och Byagillets styrelse.  

§18 Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 2017-03-20 

Protokoll 2017-03-20: Bilaga § 18 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§19 Rapporter 

a)Redovisning av det finansiella läget 

Ordföranden informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen. 
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b)Kulturkväll i Konsthallen onsdag 22 mars 2017 med Brösarps nyinflyttade antikhandlare Björn 
och Ann-Margret Litzén 

Leif Richard rapporterar från kulturkvällen med Björn och Ann-Margret Litzén.  Rubrik ”Personliga 
antikfavoriter” 

c)Byagillets Städdag i Brösarp med omnejd lördag 25 mars 2017 

Leif Richard rapporterar  att 16  personer varit närvarande vid städdagen och städat i sina tilldelade 
städområden. Som tack från Byagillet delade Leif Richard ur cafébiljetter (Café Smulan) till deltagar-
na. 

d)Skolgrupp vid Brösarps skola 

Peter Andersson meddelar att Byagillets skolutvecklingsgrupp( Malin Rimfors och Peter Andersson) 
kommer att delta i skolgruppens kommande möte tisdag 9 maj i Brösarps skola.  Styrelsen kommer 
att uppdateras från skolgruppens möte vid kommande sammanträde måndag 29 maj. 

e) Skärtorsdagens traditionella ”sillafrukost” på Backakrogen 

Den traditionella ”sillafrukosten” på Skärtorsdagens morgon ägde rum på Backakrogen – ett samar-
rangemang  med Brösarps Gästgifveri.  Ett hundratal personer deltog i frukosten. Entré 40 kronor per 
person. Hälften av intäkterna tillfaller Byagillets barnverksamhet. 

f) Invigning av Torget i Brösarp lördag 22 april 2017 

Närmare hundra deltagare ville vara med och inviga det nya Torget i Brösarp. En grön kulle påminner 
om Brösarps backar, en fontän om Hallamölla och mitt på Torget ”Lådan”  - ett litet Speakers Corner 
med Torgets historik och information om föreningarnas aktiviteter i byn. 

§20 Kommande arrangemang  

a) Kulturkväll i Konsthallen onsdag 26 april med Paul Skoog  

Leif Richard informerar om kulturkvällen onsdag 26 april kl 19.00 i Konsthallen med Paul Skoog. Ru-
brik ”Furuboda i mitt hjärta”. 

b) 2017 års KulTurTramp startar 

Leif Richard meddelar att nu drar upplagan av årets KulTurTramp i regi av Andrarums IF och Brösarps 
Byagille igång. Tävlingspaketet finns att köpa fr o m 1 maj i bl a Brösarp, Kivik och Norra Björstorp. 

c) Kulturkväll i Konsthallen onsdag 17 maj kl 19.00 med YA:s chefredaktör Lars Mohlin 

Leif Richard informerar om kulturkvällen onsdag 17 maj kl 19.00 i Konsthallen med YA:s chefredaktör 
Lars Mohlin. Rubrik  ”Lokaltidningens framtid”. 

d) Byagillet firar våren på Kristi Himmelfärdsafton på Byaängen onsdag 24 maj kl 19.00 

Ordföranden informerar om att Byagillet firar våren på Byaängen onsdag 24 maj kl 19.00  traditions-
enligt med  nässelsoppa och brasa. Brösarpskören sjunger vårliga sånger under ledning av kantor Pia 
Ewaldz.  Kantor Pia Ewaldz talar till våren. 
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§21 Övrigt enligt verksamhetsplan 2017 

a) Ordföranden meddelar att Österlens Hunddag, som planerats till söndag 18 juni kl 14 – 16, ställs 
in. 

b) Ordföranden meddelar vidare att Brösarpsdagen 2017 äger rum söndag 3 september kl 11 – 15 på 
Byaängen. Sammankallande för Brösarpsdagen utses vid styrelsens kommande sammanträde mån-
dag 29 maj.  

§22 Tomelilla kommun planerar ny lekplats i Brösarp 

Tomelilla kommun planerar att bygga en ny lekplats i Brösarp. Styrelsen beslutar utse Malin Rimfors 
och Peter Andersson till Byagillets representanter i det kommande planeringsarbetet.  

§23 Nästa ordinarie sammanträde 

Styrelsen sammanträder måndag 29 maj kl 18.30 i Församlingshemmet. 

§24 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras   

  

Monika Lindén  Sven-G Hultman Leif Richard 


