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BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie  

Styrelsen   sammanträde den 7 maj 2012 kl 18.30—21.00 

 

Närvarande: Bo Pellnäs, ordförande, Anders Jonzon, vice ordförande, Inga-Lill Johansson, kassör, 

Sven Johansson, Eva Nilsson, Jerker Ottosson, Magnus Evergren samt IngBritt Stenberg, sekreterare 

Frånvarande: Carina Liljedahl, Magnus Knast, Madeleine Persson och Monika Lindén har anmält 

förhinder.  

Övriga: Gunbritt Johansson och Fabian Rimfors representerar Leaderprojektet 

§27 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§28 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §28 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande dagordning. 

§29 Utseende av justerare 

Styrelsen utser Magnus Evergren att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§30 Protokoll från styrelsens sammanträde 2012-04-02 

Protokoll 2012-04-02: Bilaga §30 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§31 Månatlig redovisning av det finansiella läget under verksamhetsåret 2012 

Kassören informerar om Byagillets finansiella läge. 

§32 Beslut avseende Brösarps Kulturförening – ett kulturutskott i Brösarps Byagille 

Minnesanteckningar från Kulturföreningens möte 2012-04-25: Bilaga §32 

(forts) 
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(forts) 

Styrelsen beslutar att Brösarps Kulturförening organisatoriskt skall ingå som ett kulturutskott i 

Brösarps Byagille. Byagillets revisorer har tillstyrkt att separat konto/kostnadsslag upprättas för 

Kulturföreningen i Byagillets kontoplan. Dispositionsrätt var för sig har Byagillets kassör Inga-Lill 

Johansson och Kulturföreningens representant Leif Richard. Styrelsen beslutar vidare att utse Laila 

Rosenqvist till ordförande och ansvarig för Kulturföreningens verksamhet, att utse Monika Lindén till 

ansvarig för Kulturföreningens rapportering till Byagillets styrelse, att ge Byagillets ordförande Bo 

Pellnäs rätt att delta i Kulturföreningens sammanträden och planeringsarbete, samt att föreningens 

officiella namn skall vara ”Brösarps Kulturförening”. Det skall vidare åligga Brösarps Kulturförening 

att inför Byagillets årsmöten överlämna en verksamhetsberättelse. 

§33 Midsommarfirande 22 juni på Byaängen – Föredragande är Jerker Ottosson 

Styrelsen beslutar att midsommaraftonsfirandet fredag 22 juni tar sin början kl 13.00 med dans kring 

midsommarstången. Mia Elofsson och Helen Hall leder dansen och lekarna. Firandet fortsätter på 

kvällen ca 18.00 med ”Knydegille” tillsammans med BIF, AIF, Scouterna och Skytteföreningen. 

Midsommarstången kläs med grönt redan på torsdagskvällen. Ytterligare beslut i ärendet tas vid 

styrelsens sammanträde måndag 4 juni. 

§34 Frågor kring lekplatserna i Brösarp och ev lokal för fritids gård – Föredragande är Jerker 

Ottosson 

Styrelsen beslutar avvakta information i frågor enligt ovan från Tomelilla kommun och Region Skåne. 

§35 Leaderprojektet ”Brösarp – med naturen som lockbete” 

Gunbritt Johansson och Fabian Rimfors informerar om det arbete som pågår i projektet kring 

vandrings-, cykel- och ridleder. Vindskydd för förskolebarnen ”I Ur och Skur” invigs torsdag 24 maj. 

Tomelilla kommun bör dels informeras om behov av underhåll för befintlig ishockeyrink, dels 

önskemål om curlingbana. Gunbritt Johansson och Fabian Rimfors uppmärksammar vidare styrelsen 

på behov av en lämplig tid för politikermöte kring månadsskiftet september/oktober i Brösarp. 

Behov av samordning mellan projektets ”Portal” och Byagillets hemsida diskuterades. 

§36 Rapporter 

*Inga-Lill Johansson informerar om att Tomelilla kommun beslutat bidra med 11.000 kronor för 

utsmyckning mm i Brösarp samt facklor till ”Österlen lyser” under verksamhetsåret 2012.  
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*Ordföranden informerar från sammanträffande med Torgny Larsson och Jörgen Prahl, Tomelilla 

kommun. Separata skrivelser från Byagillet respektive Tomelilla kommun skall skickas till Trafikverket 

angående Torget i Brösarp. 

§37 Förberedelser inför Kristi Himmelfärdsafton onsdag 16 maj på Byaängen 

Styrelsen samlas till förberedelsearbete på Byaängen måndag 14 maj kl 18.00. Sven Johansson och 

Henry Karlsson ansvarar för estraden. Henry Karlsson röjer Ängen. Ordföranden ordnar högtalare, 

korv och bröd. Scouterna tänder bålet.  

§38 Beslut angående kontrakt mm för högtalaranläggning vid Byagillets och Brösarps 

Kulturförening arrangemang  

Utkast till ”Långsiktig avsiktsförklaring beträffande kontrakt mellan Byagillet och Ericsson Radio och 

TV AB”: Bilaga §38A 

Utkast till ”Kontrakt upprättat mellan Brösarps Byagille och Ericsson Radio och TV AB”: Bilaga §38B 

Styrelsen beslutar avseende kontrakt mm för högtalaranläggning vid Byagillets och Brösarps 

Kulturförening arrangemang i enlighet med utkast enligt ovan. För utomhusarrangemang under 

verksamhetsåret 2012 erlägger Byagillet respektive Brösarps Kulturförening 1 200 kronor vid varje 

tillfälle. För inomhusarrangemang under verksamhetsåret 2012 erlägger Byagillet respektive Brösarps 

Kulturförening 1 000 kronor vid varje tillfälle. Priset kan omförhandlas årligen om parterna kan visa 

på konkreta förändringar som påtagligt påverkar kostnaderna för Ericsson Radio och TV AB eller 

Byagillets förmåga att betala för erhållna tjänster. Styrelsens ordförande och kassör undertecknar 

kontraktet tillsammans med representant för Ericsson Radio Och TV AB.  

§39 Nästa sammanträde 

Styrelsen sammanträder måndag 4 juni kl 18.30 i Församlingshemmet.   

§40 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet  Justeras 

        

IngBritt Stenberg  Bo Pellnäs   Magnus Evergren 


