
BYAGILLE

Styrelsen

PROTOKOLL, fiirt vid styrelsens ordinarie

sammantréide den 7oktober 2013.

Ordalydelsen i §102 éir korrigerad enligt styrelsebeslut

den 4 november 2013..

Na°rvarande: Anders Jonzon, ordfiirande, lngbritt Stenberg, Inga-Lill Johansson, kassiir, Eva Nilsson,

SvenJohansson, Sven-G Hultman, Malin Rimfors, Monika Lindén, sekreterare , samt adjungerande

ledamoten Gunbritt Johansson §§97 -- 104

Franvarandez Emma H66koch Lotten Jensen

Vivan Jakobsson, Leif Richard samt Fabian Rimfors §§ 102 -- 104

§97 Styrelsens ordinarie sammantréide fippnas

Ordféranden éppnar sammantradet och hailsar de néirvarande véilkomna.

§98Godkéinnande av dagordning

Fdrslag till dagordning: Bilaga §98

Styrelsen beslutar godkanna féreliggande f6rs|ag till dagordning.

§99 Utseende av justerare

Styrelsen utser Sven-G Hultman att tillsammans med ordféranden justera dagens protokoll.

§100 Protokoll fran styrelsens sammantraden 2013-09-02 och 2013-09-17

Protokoll 2013-09-02 och 2013-09-17: Bilaga §100A och 100B

Styrelsen beslutar lagga protokoll enligt ovan till handlingarna.

§101 Redovisning av det finansiella laget

Kassiiren informerar om Byagillets inklusive Kulturftireningens finansiella lage.

§102 "Br6sarp- Med naturen som lockbete". Lagesrapport fran ett Leaderprojekt

Fabian Rimfors redovisar det pagaende arbetet inom det EU-finansierade Leaderprojektet enligt

bilaga § 102A. (forts)



(forts) Adjungerade ledamoten Gunbritt Johansson informerar om godkéinnande frén Sparbanken

SydsStiftelse angéende foréindrad anvéindning av tilldelade medel (20.000 kronor) for anléiggande av
skateboardramp till anléiggande av uteklassrum i Brosarp. Bilaga §102B

Efter muntlig anhéllan fréin Gunbritt Johansson beslutar styrelsen att vid behov forskottera

projektmedel under den avslutande projektperioden 1januari - 15 februari 2014 i avvaktan pa att

Leaderprojektets slutrapport féirdigstéills och godkéinns av Lanstyrelsen. Efter Léinsstyrelsens

godkannande utbetalas resterande projektmedel till projektet och eventuella forskotterade

projektmedel aterbetalas till Byagillet.

§103 Hemsidan - Uppdatering

Fabian Rimfors och Vivan Jakobsson informerar om det pégéende arbetet med uppdatering av
hemsidan enligt forslag i bilaga §103.

§104 Léigesrapport 2013-09-11 rfirande Radbyn, Brunnsviks i Briisarp

lllustrationsplaner over Brunnsviks Gardar- Moller Arkitekter 2013-08-14:Bilaga §104A

Leif Richard rapporterar frén forsamréd enligt ovan i enlighet med handléiggarens i Tomelilla

kommun minnesanteckningar i bilaga §104B.

§105 Slutrapport fran Kulturtramp 2013

Leif Rickard redovisar en utvardering av Kulturtramp 2013. Brosarps Byagille har erhéllit sin andel

(12 584 kronor) av arets overskott i enlighet med redovisning i bilaga §105.

§106 Utvfirdering av Briisarpsdagen 2013

Program Brosarpsdagen 2013:Bilaga §106A

Arbetsuppgifter Brosarpsdagen 2013:Bilaga§ 106B

Styrelsens spontana reflektioner:

*Entré till marknadsomrédet skyltas tydligt med "Brosarps Byagille”. Kontrollera om skyltar redan

finns i forrédet. Marknadsforing av Brosarps Byagille intentifieras.

*Dragkamp -Tiden mellan kval och final bor minskas.

*Samarbete med Brosarps dvriga foreningar efterlyses.

*Satsning pa barnaktiviteter. (forts)



(forts)"Matgatan" b6r planeras léingre ned pé omrédet f6r att locka/ftirdela besékarna (ca 400)

hela omrédet.

*Ankracet dubbleras? (1 560 kronor) bidrar till renovering och uppgradering av
ishockeyrinken.

§107 Projekten ”Vattenf6rs6rjning Brfisarp—Kivik" samt "Sydostleden"

Skrivelse frén Brdsarps Byagille 2013-09-24 rbrande "Vattenf6rs6rjning Briisarp-Kivik" samt
"Syd0st|eden":Bilaga§107A. Féiltarbeten avseende projekt vattenférsérjning Br6sarp—Kivik,

Simrishamns kommun, SWECO:Bilaga §107B. Nygéng- och cykelled Iéingsvéig 11, Sjiibo kommun:

Bilaga § 107C

Styrelsen beslutar att ge arbetgrppen (Malin Rimfors, Jérgen Andersson, Anders Jonzon, Leif Rickard

samt TommyJohansson, adjungerad ledamot) i uppdrag att sammanstéilla underlag f6r en
interpellation i érendet till i sévéil Tomelilla som Simrishamns kommuner.

§108 Iyser 2013

Styrelsen beslutar att ge "informationsutdelarna" i uppdrag att séitta ut och téinda marschaller léngs

med hela Albovégen l6rdag 2november.

§109 Néista

Styrelsen sammantréider méndag4 november kl 18.30 i Férsamlingshemmet.

§110Avslutning

Ordfiiranden avslutade sammantréidet.

Vid protokollet Justeras

Monika Lindén Anders Jo n

Sven-G Hultman
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