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 BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie 

Styrelsen sammanträde den 3 mars 2014 

 

Närvarande:  Sven-G Hultman, ordförande, Anders Jonzon, vice ordförande, Ingbritt Stenberg, 

Christina Alm,  Eva Nilsson, Malin Rimfors,  Lotten Jensen, Leif Richard  samt Monika Lindén, 

sekreterare 

Frånvarande: Sven Johansson och Emma Höök har anmält förhinder.  

§8 Styrelsens ordinarie sammanträde öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§9 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §9 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§10 Utseende av justerare  

Styrelsen utser Leif Richard att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§11 Protokoll från Byagillets årsstämma samt styrelsens konstituerande sammanträde 2014-02-10 

Protokoll 2014-02-10: Bilaga §11 A och B 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§12 Rapporter avseende  

a)Tomelilla kommuns informationsmöte 25 februari om cykelled Brösarp – Kivik 

Styrelsen beslutar utse Leif Richard att vara styrelsens kontaktperson med Tomelilla kommun i 

ärendet cykelled Brösarp – Kivik. 

b)Planförslag avseende Brösarps Torg 

Styrelsen beslutar uppdra till Torggruppen (Anders Jonzon, Emma Höök och Malin Rimfors) att 

snarast utarbeta planförslag avseende Brösarps Torg. Planförslaget överlämnas därefter till Tomelilla 

kommun. 
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c)Vad är och gör Brösarps Byagille? Enkätresultat. 

Inkomna enkätresultat (bilaga § 12A) kommer att ligga till grund för utarbetandet av 

verksamhetsplan såväl kortsiktigt som långsiktigt. 

d) Övrigt – Hänt sedan sist? 

*Tomelilla kommuns kulturpris 2013 på 10.000 kronor har tilldelats  Brösarps Byagille, Andrarums IF 

och Sven Plavén för Kulturtrampet i Brösarp (bilaga § 12B). Priset delas ut den 6 juni i Tomelilla i 

samband med nationaldagsfirandet. 

*Ordföranden Sven-G Hultman nås i fortsättningen via e-postadress byagillet@brösarp.se 

§13 Val av kassör för verksamhetsåret 2014 i Brösarps Byagille 

Styrelsen beslutar välja Christina Alm 49 02 17-4145 till kassör i Brösarps Byagille för verksamhetsåret 

2014. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

§14 Visions- och spånarmöte – på lång sikt 

Styrelsen beslutar att samlas lördag 29 mars kl 12 – 15 på Backakrogen  för visions- och spånarmöte - 

på lång sikt. 

§15 Verksamhetsplan 2014 för Brösarps Byagille 

Utkast till verksamhetsplan 2014-02-17: Bilaga §15 

Diskussion kring utkast till verksamhetsplan för Brösarps Byagille och Kulturförening för våren 2014. 

Historiegruppen meddelar att gruppen planerar en utställning kring Byagillets 40-årsjubileum under 

våren på Brösarps bibliotek.  

§16 Äventyrslek på Byaängen 

Styrelsen beslutar uppdra till Malin Rimfors att kontakta Tomelilla kommun för tillåtelse att utnyttja 

mark för äventyrslek på Byaängen samt om möjligt att bidra ekonomiskt för att iordningställa leken.  

§17 Långsiktig plan för insamling av namnunderskrifter rörande cykelled väg 9 

Styrelsen beslutar återkomma i ärendet. 

§18 Dragkampsmästare – skylt 

Styrelsen beslutar uppdra till ordföranden att kontakta Sven Johansson i ärendet.  
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§19 Nästa ordinarie sammanträde äger rum måndag 7 april 2014 kl 18.30 

§20 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Sven-G Hultman 

    

   Leif Richard 


