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BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens konstituerande  

Styrelsen   sammanträde den 5 mars 2012 kl 18.30—21.00 

 

Närvarande: Bo Pellnäs, ordförande, Inga-Lill Johansson, Carina Liljedahl, Monika Lindén, Eva Nilsson, 

Jerker Ottosson och IngBritt Stenberg  

Frånvarande: Magnus Evergren, Sven Johansson, Anders Jonzon, Magnus Knast och Madeleine 

Persson. Sven Johansson, Anders Jonzon och Madeleine Persson har anmält förhinder.  

§1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§2 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §2 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande dagordning. 

§3 Utseende av justerare 

Styrelsen utser IngBritt Stenberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§4 Protokoll från styrelsens sammanträde 2012-01-09 

Protokoll 2012-01-09: Bilaga §4 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§5 Protokoll från Byagillets årsstämma 2012-02-13 

Protokoll 2012-02-13: Bilaga § 5 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.  

§6 Val av 

a)vice ordförande i styrelsen för Brösarps Byagille för verksamhetsåret 2012 

Styrelsen beslutar välja Anders Jonzon (nyval) till vice ordförande för verksamhetsåret 2012.  
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b)kassör i styrelsen för Brösarps Byagille för verksamhetsåret 2012 

Styrelsen beslutar välja Inga-Lill Johansson (omval) till kassör för verksamhetsåret 2012.  

c)sekreterare i styrelsen för Brösarps Byagille för verksamhetsåret 2012 

Styrelsen beslutar välja Monika Lindén (omval) till sekreterare för verksamhetsåret 2012 . 

§7 Utseende av   

 a)verksamhetsansvariga i Brösarps Byagille för verksamhetsåret 2012  

Styrelsen beslutar utse Inga-Lill Johansson till lotteriansvarig i Byagillet för verksamhetsåret 2012. 

Styrelsen beslutar vidare uppdra till ordföranden att kontakta BIF avseende mat-, hantverks- och 

loppmarknadsverksamheterna på Vägstationen sommaren 2012 . 

b)programansvariga i Brösarps Byagille för verksamhetsåret 2012  

Styrelsen beslutar utse Leif Richard till Byagillets representant i KulTurTramp 2012 och IngBritt 

Stenberg till ansvarig för allsångskvällarna under juli och augusti månader 2012. Vidare ansvarar 

ordföranden för kontakter med Tomelilla kommun och övriga berörda föreningar och organisationer.  

Ordföranden med vice ordföranden som suppleant ansvarar för kontakter med Byalaget. 

c)övriga verksamheter i Brösarps Byagille under verksamhetsåret 2012 

*Påskfrukost 5 april på Gästgifveriet. 

*Städning på Byaängen 11 april kl 18.00. 

*Förberedelser på Byaängen 7 maj kl 18.00 inför Kristi Himmelfärdsafton 

*Kristi Himmelfärdsafton 16 maj firas traditionsenligt på Byaängen kl 19.00 med tal till våren av 

Elisabeth Rydén. Våreld. Kyrkokören sjunger under ledning av Irene Hermansson. Nässelsoppa, korv 

och kaffe finns att köpa. 

*Nationaldagsfirande 6 juni på Byaängen kl 18.00. Samling vid skolan kl 17.15 för avmarsch kl 17.30. 

*Midsommarfirande 24 juni på Byaängen. Kom till Byaängen med blommor kl 10.00.Hjälp till att klä 

en vacker midsommarstång! Dansen börjar kl 13.00. Ta med kaffekorgen. Godis till barnen. 

*Allsångskvällar kommer att arrangeras under juli och augusti månader. Beslut tas i särskild ordning. 

*Förberedelser på Byaängen 5 september  kl 18.00 inför Brösarpsdagen. 
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*Brösarpsdagen 9 september. Styrelsen kommer att kallas till ett första förberedande sammanträde 

måndag 21 maj kl 19.00 i Församlingshemmet . 

*Underhållning i Konsthallen eller på Backakrogen planeras till oktober alternativt november 

månad. 

*Österlen lyser 2 november. Vi tänder alla ljus i höstmörkret runt om i hela byn. 

*Program för december månad kommer att anslås/eventuellt utsändas i särskild ordning.    

§8 Styrelsens Informationsblad/ programblad till hushållen i Brösarp med omnejd under 

verksamhetsåret 2012 

Styrelsen beslutar att aktuellt informationsblad/programblad skall utdelas till hushållen i Brösarp 

med omnejd i slutet av mars månad. Bankgiroblankett för inbetalning av medlemsavgift bifogas.          

§9 Beslut avseende inköp av bokföringsprogram till styrelsens kassör 

Styrelsen beslutar avsätta 1.700 kronor för inköp av bokföringsprogram till styrelsens kassör. 

§10 Byagillets behov av tryckta affischer etc 

Styrelsen ger ordföranden i uppdrag att kontakta Magnus Henningsson i ärendet. 

§11 Rapporter 

*Anställningsavtal 2012-03-01 mellan Brösarps Byagille och Fabian Rimfors, 720111-3516, som 

projektledare för projektet ”Brösarp – med naturen som lockbete” framgår av bilaga §10A. 

*Avtal 2012-02-27 mellan Sparbanken Syd och Brösarps Byagille rörande företagskonto 

9570/525.028.312-3 med dispositionsrätt för adjungerade ledamoten Gunbritt Johansson och  

kassören Inga-Lill Johansson framgår av bilaga §10B. 

§12 Meddelanden 

*Jerker Ottosson anmäler ärendet ”Trafiken genom Brösarp”. Styrelsen beslutar att ärendet tas upp 

på dagordningen vid styrelsens sammanträde 2 april. 
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§13 Styrelsens sammanträdesdagar våren 2012 

Styrelsen sammanträder i Församlingshemmet enligt följande 

1)måndag 2 april kl 18.30   2)måndag 7 maj kl 18.30   3)måndag 4 juni kl 18.30    4)måndag 6 augusti 

kl18.30                     

§14 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet  Justeras        

 

Monika Lindén  Bo Pellnäs  

 

               IngBritt Stenberg        

 

      

  

 

 

 

 


