PROTOKOLL
Styrelsens ordinarie sammanträde den 29 maj 2017
Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Peter Andersson, Bitte Mueller Hansen, Ingbritt Stenberg samt Monika Lindén, sekreterare
Frånvarande: Alexandra Svensson, kassör, Sven Johansson och Malin Rimfors har anmält förhinder.
§25 Öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.
§26 Dagordning
Förslag till dagordning: Bilaga § 26
Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§27 Justerare
Styrelsen utser Bitte Mueller-Hansen att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§28 Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 2017-04-24
Protokoll 2017-04-24: Bilaga § 28
Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.
§29 Rapporter
a)Redovisning av det finansiella läget
Ordföranden informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.
b)Kulturkväll i Konsthallen onsdag 26 april 2017 med Paul Skoog
Leif Richard rapporterar från kulturkvällen med Paul Skoog. Rubrik ”Furuboda i mitt hjärta”.
c)2017 års KulTurTramp har startat
Leif Richard meddelar att årets KulTurTramp i regi av Andrarums IF och Brösarps Byagille har startat.
Drygt 300 tävlingspaket har fr o m 1 maj sålts i bl a Brösarp, Kivik och Norra Björstorp.
d)Kulturkväll i Konsthallen onsdag 17 maj kl 19.00 med YA:s chefredaktör Lars Mohlin
Leif Richard rapporterar från kulturkvällen onsdag 17 maj kl 19.00 med chefredaktör Lars Mohlin.
Rubrik ”Lokaltidningens framtid”.
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e) Byagillet firade våren på Kristi Himmelfärdsafton på Byaängen onsdag 24 maj kl 19.00
Ordföranden rapporterar från firandet av våren på Byaängen. Ett traditionellt firande med nässelsoppa och grillad korv, men utan vårbrasan, som inte ville tända. Brösarpskören sjöng vårliga sånger
under ledning av kantor Pia Ewaldz. Kung Bore talade till våren. Ett särskilt varmt tack skickar Byagillet till Gullan och Nisse Fredriksson för all omsorg om den välsmakande nässelsoppan.
f) Miljö- och klimatgruppen i Brösarp
Bodil Nilsson rapporterar i enlighet med bilaga § 29f från miljö- och klimatgruppens lilla ”utställning”
om vatten och bevattning i trädgården på Primula Veris`trädgårdsloppis lördag 20 maj. Primula Veris, Biblioteket i Brösarp och Österlens museum kommer senare att uppmärksamma temat.
g) Torget i Brösarp – information på gula rätblocket
Ordföranden meddelar att han i enlighet med bilaga §29g arbetar vidare med Torgets historik och
eventinformation om föreningarnas aktiviteter i byn på det gula rätblocket.
h)Skoluvecklingsgrupp vid Brösarps skola
Peter Andersson rapporterar från skolutvecklingsgruppens möte tisdag 9 maj i Brösarps skola. Byagillets representanter (Peter Andersson och Malin Rimfors) i gruppen kommer kontinuerligt att uppdatera styrelsen.
i)Gång- och cykelväg till Ravlunda
Ordföranden redovisar Byagillets skrivelse 2017-05-10 till Trafikverket med Byagillets förslag ännu
en gång om en framtida gång- och cykelväg invid väg 9 genom Brösarps backar i enlighet med bilaga
§29i.
j)Lekplats i Brösarp
Ordföranden redovisar Byagillets skrivelse 2017-04-30 (bilaga §29j) till Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad, angående kommunens förslag att förse Brösarp med en offentlig lekplats. Av skrivelsen
framgår bl a att en lämplig placering av lekplatsen i robust naturstil är på Byaängen, eventuellt
kompletterad med en fast scen (amfiteater), dansbana, grillplats och skatepark.
k)Backaledentavlan – Upplev Österlens vildmark
Ordföranden påpekar att Backaledentavlan på ICA med nuvarande placering syns dåligt för besökande. Styrelsen ger Peter Andersson och Fabian Rimfors i uppdrag att ”lösa” problemet inkl kostnadsberäkning.
l)Protokoll från Bygderådet i Tomelilla kommun med sammanträde tisdag 21 mars i Andrarum
Ordföranden redovisar protokoll från Bygderådets sammanträde i Andrarum tisdag 21 mars enligt
bilaga §29l. Bygderådets nästa sammanträde äger rum tisdag 26 september kl 18.00 i Kyrkans Hus i
Tryde.
§30 Kommande arrangemang
a) Nationaldagen tisdag 6 juni 2017
Leif Richard informerar om nationaldagsfirandet tisdag 6 juni . Avmarsch från skolan kl 17.15 med
fanborg och Tomelilla ungdomsorkester under ledning av Jörgen Åkesson via Brinkehem till Byaäng-
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en , där firandet med sång av Elin Malmborg och högtidstal av Maria Mickelåker i enlighet med program bilaga §30a.
b) Österlens Hunddag inställes
Ordföranden meddelar att Österlens Hunddag, som planerats till söndag 18 juni kl 14 – 16 ställs in.
c) Midsommarfirandet fredag 23 juni 2017 kl 13.30 på Byaängen
Ingbritt Stenberg meddelar att traditionsenligt midsommarfirande sker på Byaängen. Lotten Jensen
spelar upp till dans och Gulli Löfgren leder dansen.
d)Barnens Dag söndag 16 juli 2017 på Byaängen
Ordföranden meddelar att Barnens Dag 2017 äger rum söndag 16 juli. Program meddelas senare.
e)Brösarpsdagen söndag 3 september 2017 på Byaängen
Ingbritt Stenberg och Peter Andersson får styrelsens uppdrag att bearbeta befintlig planeringsPM
inför Brösarpsdagens aktiviteter. Sammankallande för Brösarpsdagen utses vid styrelsens kommande
sammanträde.
§31 Nästa ordinarie sammanträde
Styrelsen sammanträder måndag 26 juni 2017 kl 18.30 på Vårdhundskolan.
§24 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Monika Lindén

Sven-G Hultman

Bitte Mueller-Hansen
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