PROTOKOLL
Styrelsens ordinarie sammanträde den 26 juni 2017
Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Malin Rimfors, Sven Johansson, Bitte Mueller Hansen, Ingbritt Stenberg samt Monika Lindén, sekreterare
Frånvarande: Alexandra Svensson, kassör, och Peter Andersson har anmält förhinder.
§33 Öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.
§34 Dagordning
Förslag till dagordning: Bilaga § 34
Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§35 Justerare
Styrelsen utser Sven Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§36 Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 2017-05-29
Protokoll 2017-05-29: Bilaga § 36
Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.
§37 Rapporter
a)Redovisning av det finansiella läget
Ordföranden informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.
b)Nationaldagen tisdag 6 juni 2017 i Brösarp
Leif Richard rapporterar att Nationaldagen 2017 i Brösarp firades traditionsenligt med avmarsch
från skolan kl 17.15 med fanborg och Tomelilla ungdomsorkester i täten under ledning av Jörgen
Åkesson via Brinkehem till Byaängen, där Elin Malmborg sjöng och Maria Mickelåker högtidstalade. .
c)Midsommarfirandet fredag 23 juni 2017 kl 13.30 på Byaängen
Ingbritt Stenberg rapporterar från det traditionsenliga midsommarfirandet på Byaängen. Lotten Jensen spelade upp till dans och Gulli Löfgren ledde dansen med ett hundratal dansglada barn och föräldrar. Styrelsen beslutar att firandet fr o m nästa år senareläggs med början kl 14.00. Om möjligt,
kunde några försångare engageras. Ingbritt Stenberg vill i detta sammanhang påpeka att frivilliga
krafter saknades i det förberedande arbetet med att t ex klä stången grön. Glöm inte att hissa flaggan
på Byaängen!
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d)Skolutvecklingsgruppen vid Brösarps skola
Peter Andersson påmindes om att informera från skolutvecklingsgruppens pågående arbete vid styrelsens kommande sammanträde måndag 28 augusti.
§38 Kommande arrangemang
a) Backarna berättar onsdag 28 juni kl 18.00 – 20.00
Under Österlens berättarvecka leder Sven G Hultman en vandring på temat ”Backarnas berömdheter: Baggar, Bruce, Blommor.....” Samling mittemot Talldungens Gårdshotell.
b)Barnens Dag söndag 16 juli 2017 kl 14.00 på Byaängen
Malin Rimfors meddelar att Barnens Dag 2017 äger rum söndag 16 juli kl 14.00 med underhållning av
clownen Jumping Joe. Glass till alla barnen.
c)Utomhusarrangemang på Byaängen sommaren 2017
Leif Richard meddelar att Kulturföreningen avser att återkomma med program och tider för sommaren 2017.
d)Brösarpdagen på Byaängen 2017 i september månad 2017 inställes
Styrelsen beslutar att ställa in Brösarpsdagen 2017, som tidigare planerats att äga rum söndag 3 september. Styrelsen beslutar att uppdra till vår kassör Alexandra Svensson att skicka ut en skriftlig
anmodan till våra sponsorer med önskan att stötta oss i vår verksamhet.
§39 Byagillets höstaktiviteter 2017
a) Kulturnatt i Brösarp
Styrelsen beslutar ge Leif Richard i uppdrag att undersöka möjligheter och intresse hos berörda att
arrangera en Kulturnatt i Brösarp hösten 2017.
b) Österlen lyser 2017 i Brösarp
Styrelsen beslutar att ge Leif Richard i uppdrag att ansvara för traditionella arrangemang.
c)Julstök på Bengtemölla lördag 2 december 2017
Styrelsen beslutar uppdra till Monika Lindén att kalla berörda till ett första förberedande sammanträde torsdag 3 augusti inför julstöket på Bengtemölla 2017. Kallelse till sammanträde med tid och
plats utsändes separat.
d)Kalendarium/program för Brösarps Byagille inför hösten och vintern 2017
Styrelsen beslutar att manus till kalendarium/program för Brösarps Byagille inför hösten/vintern
2017 skall vara ordföranden tillhanda senast 15 augusti. Styrelsen beslutar vidare att ge ordföranden
i uppdrag att i höstens programutskick till invånarna i Brösarpsbygden ”knuffa för” och inbjuda till
medverkan i Byagillets arbetsgrupper.
§40 Kommunpolisen i Tomelilla kommun meddelar
Styrelsen beslutar att uppdra till ordföranden att kontakta kommunpolisen i Tomelilla kommun med
inbjudan att delta i Nattpatrullens oktobermöte 2017.
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§41 Nästa ordinarie sammanträde
Styrelsen sammanträder måndag 28 augusti 2017 kl 18.30 på Vårdhundskolan.
§42 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Monika Lindén

Sven-G Hultman

Sven Johansson

3

