PROTOKOLL
Styrelsens ordinarie sammanträde måndag den 28 augusti 2017
Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Malin Rimfors fr o m §47c,
Sven Johansson, Ingbritt Stenberg samt Monika Lindén, sekreterare
Frånvarande: Alexandra Svensson, kassör, Bitte Mueller Hansen och Peter Andersson har anmält
förhinder.
§43 Öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.
§44 Dagordning
Förslag till dagordning: Bilaga § 44
Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§45 Justerare
Styrelsen utser Leif Richard att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§46 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2017-06-26
Protokoll 2017-06-26: Bilaga § 46
Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.
§47 Rapporter
a)Redovisning av det finansiella läget
Ordföranden informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.
b)Backarna berättar onsdag 28 juni 2017 kl 18.00 – 20.00
Ordföranden rapporterar från sin vandring med 25 deltagare på Brösarps backar ”Backarnas berömdheter: Baggar, Bruce, Blommor...... Tur med vädret. Ett arrangemang att upprepas nästa år.
c)Barnens Egen Dag söndag 16 juli 2017 kl 14.00 på Byaängen
Ordföranden rapporterar från Barnens Egen Dag med underhållning och glass till alla barnen. Ett
trettiotal barn deltog i regi av Malin Rimfors. Ordföranden rapporterar vidare att Byagillet blivit fakturerade 5 000 kronor av föreningen ”Barnens Dag” för ”olovligt nyttjande av vårt skyddade namn
”Barnens Dag” vid ett känt tillfälle i Brösarps Byagille regi”. Hädanefter firar Byagillet ” Barnens Egen
Dag”. Styrelsen beslutade att betala fakturan.
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d)Skolutvecklingsgruppen vid Brösarps skola
Peter Andersson påminns om att informera från skolutvecklingsgruppens pågående arbete vid styrelsens kommande sammanträde måndag 27 november.
e)Kulturafton i Brösarp by fredag 29 september 2017 med början kl 18.00
Leif Richard rapporterar från Kulturföreningens förberedande arbete med Kulturaftonens program.
§48 Kommande arrangemang
a) Cykelväg Brösarp – Ravlunda - Inbjudan till visning av Byagillets förslag onsdag 6 september
2017 kl 10 – 11
Brösarps Byagille inbjuder till visning av det förslag som Byagillet tagit fram för dragning av cykelväg
genom Brösarps Backar mellan Brösarp och Ravlunda enligt sändlista till Simrishamns och Tomelilla
kommuner, Region Skåne samt Länsstyrelsen i Skåne län.
b)Klimatdag lördag 16 september 2017 kl 13.00 – 16.00
Klimatgruppen i Brösarps Byagille arrangerar lördag 16 september kl 13.00 – 16.00 en Klimatdag i
BIF:s lokaler vid Idrottsplatsen i Brösarp.
Styrelsen beslutar tilldela Klimatgruppen 2 000 kronor för genomförande av arrangemanget.
§49 Byagillets programutskick hösten 2017
Ordföranden presenterar förslag till Byagillets programutskick hösten 2017 inklusive ”Ordförandens
allvarsord – och styrelsens förslag till åtgärder”. Styrelsen beslutar tillstyrka det presenterade förslaget till programutskick enligt bilaga §49. Styrelsen beslutar vidare att distribuera höstens programutskick i Brösarp med omnejd under v 37.
§50 Tomelilla kommuns Översiktsplan - granskningsyttrande
Styrelsen beslutar ge Ordföranden i uppdrag att utarbeta ett granskningsyttrande över Tomelilla
kommuns Översiktsplan för Byagillets räkning och avlämna yttrandet till kommunen senast 16 oktober 2017.
§51 Nästa ordinarie sammanträde
Styrelsen sammanträder måndag 27 november 2017 kl 18.30 i Brösarps skola - slöjd-/musiksalen.
OBS! Det planerade sammanträdet 25 september utgår sannolikt.
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Monika Lindén

Sven-G Hultman

Leif Richard

2

