PROTOKOLL
Styrelsens ordinarie sammanträde tisdag 17 april 2018
Närvarande: Nenne Arenhill, ordförande och tillika kassör, Leif Richard, vice ordförande, Gunilla Boström, Ingbritt Stenberg, Anna Martin, Ann-Marie Nilsson, Jan Fridh, Peter Andersson samt Monika
Lindén, sekreterare
Frånvarande: Bitte Mueller-Hansen och Sven Johansson har anmält förhinder.
§15 Öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.
§16 Dagordning
Förslag till dagordning: Bilaga § 16
Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§17 Justerare
Styrelsen utser Leif Richard och Ingbritt Stenberg att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
§18 Protokoll från styrelsens konstituterande sammanträde 2018-03-05
Protokoll 2018-03-05: Bilaga § 18
Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.
§19 Rapporter
a)Redovisning av det finansiella läget
Ordföranden och tillika kassören, informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen
vid styrelsens kommande sammanträde.
b)Kulturföreningens Kulturkväll 22 mars 2018 med ”Molly på rymmen”
Leif Richard rapporterar från en välbesökt irländsk afton med ”Molly på rymmen”. Välsmakande
Shepherd`s paj med drycker serverades av Brösarps Gästgifveri.
c) Kulturföreningens Kulturkväll 26 april 2018 med Annika Lindborg, diplomerad kostrådgivare
Leif Richard informerar om vårens sista kulturkväll med Annika Lindborg, diplomerad kostrådgivare
och kock, som delar med sig av tips och kunskaper om ”Naturlig mat – helt enkelt!”.
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d)Brösarps Byagille Klimatgrupp (Karin Bringert, Bodil Nilsson och Jörgen Börjesson)
Styrelsen beslutar kalla Klimatgruppen till styrelsens kommande sammanträde för information om
gruppens pågående arbete.
e)Försköningsgruppen i Brösarp by 2018
Ordföranden meddelar att i Försköningsgruppen för Brösarp by 2018 ingår Gun-Britt Johansson, Gunilla Boström och Håkan Stenberg.
§20 Kommande arrangemang
a) KulTurTramp 1 maj 2018 - Ett samarbete mellan Andrarums IF och Brösarps Byagille
Leif Richard meddelar att försäljning av årets KulTurTramp startar 1 maj och pågår i fyra månader i
butiker och matställen från Degeberga i norr till Ystad i söder. I år har KulTurTrampet 44 kontroller i
trakterna nordväst och nordöst om Brösarp. För ytterligare informatiom se www.andrarumsif.se
b)Byagillet firar våren på Kristi Himmelfärdsafton på Byaängen onsdag 9 maj kl 19.00
Byagillet hälsar traditionsenligt våren på Byaängen med flammande brasa, vårtal, vårliga sånger samt
nässelsoppa och grillad korv. Avgående ledamöter i Byagillets styrelse (Sven G Hultman, Alexandra
Svenson och Malin Rimfors) samt i valberedningen (Inger Beckman och Ulla-Britt Klyft) kommer att
avtackas.
c)Nationaldagen onsdag 6 juni 2018
Leif Richard informerar om nationaldagsfirandet onsdag 6 juni. Avmarsch från skolan kl 17.15 med
fanborg och Tomelilla ungdomsorkester via Brinkehem till Byaängen, där firandet fortsätter med bl a
sång och högtidstal.
d) Midsommarfirandet fredag 22 juni 2018 kl 14.00 på Byaängen
Ingbritt Stenberg förbereder för det traditionsenliga midsommarfirandet på Byaängen kl 14.00 på
midsomarafton med Lotten Jensen på dragspel och Gulli Löfgren som dans- och lekledare. Om möjligt kunde några försångare engageras. Ingbritt Stenberg vill i detta sammanhang påpeka att frivilliga
krafter behövs i det förberedande arbetet med att klä stången grön på torsdagskvällen. Byagillet bjuder barnen på glass.
§20 Handhavande av Byagillets hemsida
Styrelsen beslutar att utse Ann-Marie Nilsson att handha Byagillets hemsida.
§21 Nästa ordinarie sammanträde
Styrelsen sammanträder kl 18.30 2018 i Brösarps skola (slöjd-/musiksalen)
onsdag 23 maj
onsdag 13 juni
samt måndag 13 augusti
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§22 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Monika Lindén

Nenne Arenhill

Leif Richard

Ingbritt Stenberg
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