PROTOKOLL
Styrelsens ordinarie sammanträde onsdag 13 juni 2018
Närvarande: Nenne Arenhill, ordförande och tillika kassör, Leif Richard, vice ordförande, Gunilla Boström, Ingbritt Stenberg, Ann-Marie Nilsson, Bitte Mueller-Hansen, Sven Johansson samt Monika
Lindén, sekreterare
Övriga: Agneta Saedén t o m § 41b
Frånvarande: Peter Andersson, Anna Martin och Jan Fridh har anmält förhinder.
§37 Öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.
§38 Dagordning
Förslag till dagordning: Bilaga § 38
Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§39 Justerare
Styrelsen utser Ingbritt Stenberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§40 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2018-05-23
Protokoll 2018-05-23: Bilaga § 40
Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan med rättelse av styrelsebeslut §31 ”Byagillets ambassadör för kontakter med Skillinge, Tomelilla och Kristianstad teaterföreningar ” till handlingarna. Styrelsebeslut §31 skall lyda som följer ”Styrelsen beslutar utse Anna Martin att vara ambassadör för
kontakter med Skillinge teaterförening. Styrelsen utser vidare Ann-Marie Nilsson att vara ambassadör för kontakter med Tomelilla och Kristianstad teaterföreningar.
§41 Rapporter
a)Redovisning av det finansiella läget
Ordföranden och tillika kassören, informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen
vid styrelsens kommande sammanträde.
b)Ur- och skurpedagogik i Brösarps skola
Agneta Saedén informerar från sammanträde i projektet ”Ur – och skurpedagogik i Brösarps skola”.
Agneta Saedén återkommer med ytterligare information efter projektgruppens sammanträde 25 augusti 2018.
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c)Kulturföreningens verksamhet hösten 2018
Ann-Marie Nilsson meddelar att Kulturföreningen tagit beslut om höstens program vid sitt sammanträde måndag 11 juni. 12 juli kl 19.00 inbjuder Kulturföreningen till Allsång på Byaängen med Sofia
Thorén och Kristian Ramhov, Entré 60 kronor inkl allsångshäfte. 25 oktober kl 19.00 i Konsthallen
presenterar Kulturföreningen en konsert med Frida Green. Entré 100 kronor. Hösten 2018 (november månad) avslutas med en ”Barnkväll” i Konsthallen.
d)Brösarps Byagille Klimatgruppen
Bitte Mueller-Hansen meddelar att hon håller kontakt med Tomelilla kommuns energi- och klimatrådgivare Eva Hansson för en klimatinformation i Brösarp med omnejd.
e)Inköp av trimmer för röjningsarbete på Byaängen
Leif Richard meddelar att en trimmer med adekvat skyddsutrustning (kostnad 2 000 kronor) inköpts
för Byagillets räkning.
f)Kronprinsessvandring på Backaleden tisdag 12 juni 2018
Leif Richard och Sven G Hultman höll i kontakten med Kronprinsessan under vandringen på Backaleden.
§42 Brösarpsdagen söndag 2 september 2018
Arbetsgruppen (Nenne Arenhill, Leif Richard, Monika Lindén, Gunilla Boström/Anna Martin och Jan
Fridh) har fördelat arbetsuppgifter emellan sig och avrapporterar vid arbetsgruppens sammanträde
måndag 9 juli. Christina Alm och Ulla Cronvall håller i kontakter med utställare. Sven Johansson håller i byggande av ”torgstånd” med tak.
§43 Byagillets program hösten och vintern 2018
Styrelsen beslutar utse Bitte Mueller-Hansen, Ann-Marie Nilsson och Anna Martin att hålla i arbetet
med Byagillets program hösten och vintern 2018. Programmen skall delas ut senast 10 augusti i Brösarp med omnejd.
§44 Midsommarfirandet fredag 22 juni 2018 på Byaängen
Ingbritt Stenberg förbereder för det traditionsenliga midsommarfirandet på Byaängen med bl a Lotten Jensen på dragspel och Gulli Löfgren som dans- och lekledare. Om möjligt, kommer några försångare att engageras. Byagillet bjuder avslutningsvis alla barn på glass.
§45 Ansökan om lotteritillstånd
Styrelsen beslutar ge Leif Richard i uppdrag att hos Tomelila kommun ansöka om lotteritillstånd för
såväl Brösarps Byagille som Kulturföreningen.
§46 Lekplats i Brösarp
Styrelsen beslutar att fortsatt ge Leif Richard och Malin Rimfors i uppdrag att i samarbete med Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad, handlägga projektarbetet i ”Lekplats i Brösarp”. Styrelsen förordar en lekplats i robust naturstil med placering på Byaängen.
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§47 Nästa ordinarie sammanträde
Styrelsen sammanträder kl 18.30 på Vägstationen måndag 13 augusti 2018.
§48 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.
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