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 BRÖSARPS BYAGILLE 

PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie sammanträde den 28 juli 2014 

 

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

Christina Alm, kassör, Eva Nilsson, Malin Rimfors, Leif Richard, Sven Johansson samt Monika Lindén, 

sekreterare 

Frånvarande: Emma Höök och Lotten Jensen har anmält förhinder.  

§64 Styrelsens ordinarie sammanträde öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§65 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §65 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§66 Utseende av justerare  

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

§67 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2014-06-30 

Protokoll 2014-06-30: Bilaga §67 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§68 Rapporter avseende  

a)Redovisning av det finansiella läget 

Styrelsens kassör informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen. Kassören får i 

uppdrag att överföra Byagillets andel 3 333 kronor av Tomelilla kommuns kulturpris 2013 till 

Kulturföreningens konto. Andelen öronmärks ”Kulturtrampet”.  

b)Affischfrågan 

Styrelsen beslutar uppdra till Leif Richard att återkomma i ärendet vid styrelsens nästa sammanträde 

må 1 september 2014.   

c)Högtalerifrågan 

Styrelsen beslutar uppdra till Leif Richard att återkomma i ärendet vid styrelsens nästa sammanträde 

må 1 september 2014. 

d) Trafikfrågor – Byagillets skrivelse ”Trafik genom Brösarp” till Trafikverket 2014-07-03 

Styrelsen beslutar uppdra till ordföranden att återkomma i ärendet så snart Trafikverket besvarat 

skrivelsen. Skrivelsen framgår av bilaga § 68d. 
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§69 Möten med Bygderådet i Tomelilla kommun 

Information angående Bygderådets möten från ordföranden Torgny Lundquist 2014-06-09: Bilaga 
§69 

a)Bygderådets möte ti 12 augusti kl 19.00. Lokal Byavångsskolan 

Styrelsen beslutar att Eva Nilsson skall representera Byagillets styrelse vid Bygderådets möte enligt 

ovan. Ordföranden anmäler förhinder. 

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau) sammanträder må 18 augusti i Tomelilla 

Styrelsen beslutar att ordföranden skall representera Byagillets styrelse vid Ksau enligt ovan. 

Bygderådet har anmodats närvara vid sammanträdet. 

c) Tomelilla kommuns brottsförebyggande råd (Brå-gruppen) sammanträder må 25 augusti 

Styrelsen beslutar uppdra till Leif Richard att representera Byagillets styrelse  vid Brå-gruppens möte 

må 25 augusti. 

§70 Politikerutfrågning om Brösarpsbygden må 18 augusti 2014 i Brösarps Konsthall kl 18.30 

Ordföranden presenterar förslag till program/frågeställningar inför politikerutfrågningen i enlighet 

med bilaga §70 A. Synpunkter på program/frågeställningar från Leif Richard framgår av bilaga §70 B. 

Styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag till program/frågeställningar. Konsthallen 

iordningsställs inför utfrågningen fr o m kl 17.30 må 18 augusti.   

§71 Brösarpsdagen sö 7 september 2014 på Byaänge kl 10 - 16 

Styrelsen går igenom arbetsuppgifter inför Brösarpsdagen. Ansvarig/ -a inom parentes. 

Uppgifter före Slå ängen (Leif Richard/Henry Karlsson); Röj slänter och kanter (Leif/Anders Jonzon); 

Resning av tält (Sven Johansson) – OBS! fre 5/9 fr o m kl 18.00; Sponsorer (Christina Alm) och 

Sponsorstavla (Anders uppdaterar); Speaker (Leif);  Högtaleri (Anders); Media (Malin Rimfors); 

Affisch (Malin);  Elström (Anders);  BajaMajor (Sven-G Hultman); Rensa bäcken (Anders/Eva Nilsson) 

Aktiviteter ”Klurig hinderbana” (Fabian Rimfors);  Barnsmink (Tilde och Linnea);Tändkulemotorer 

(Henry) OBS! 12 mat i Grilltältet; Dragkamp (Tommy Johansson);  Ankrace ggr 2 (Ali Flink och Niklas);  

Hoppborg (Malin);  ”Snowboard” (Fabian); Byagillet 40 år (Eva);  Yxkastare (Lotten);  

Chokladhjul/Tombola (Ingbritt Stenberg); Musik/Underhållning (Musikskolan 10.15 och 11.15 i litet 

vitt tält med ström OBS! Fika); Marknadsstånd/Utställare (Christina);   Brösarps 

Kulturförening/”gamla”  Kulturtramp (Monika);  Andrarums IF (??)  

Förtäring Matpaket till funktionärer (Eva), ”Fika” (Ingbritt), Grillmat (Eva), Varm korv BIF (Sven J) 

OBS!! Tidplan?? 

OBS! Karta över området?? 

OBS! Vinterförvaring av scenvagnen!! Hos Jan Johanssons Timmertransport ? Leif undersöker och 

rapporterar nästa sammanträde må 1 september.  

§72 Brösarps Byagille – Höstens program verksamhetsåret 2014 

Ordföranden presenterar förslag till Byagillets program hösten 2014 i enlighet med bilaga §72. Ur 

programmet bl a 
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*Förslag till födelsedagsfirande för Byagillet 40 år att äga rum fre 7 november kl 18.30 med Sven 

Plavén m fl som berättar om Brösarp och Byagillet förr och nu. Soppa, smörgås och kaffe serveras.  

*Styrelsen uppdrar till Leif Richard att informera sig om övriga föreningars höstprogram i 

Brösarpsbygden och avrapportera vid styrelsens sammanträde må 1 september. 

*Österlen lyser – ev samarrangemang med Brösarps kyrka? Monika Lindén får i uppdrag att kontakta 

Brösarps församling i ärendet. 

*Ev Julmarknad. Styrelsen utser arbetsgruppen Eva Nilsson (sammankallande), Malin Rimfors och 

Monika Lindén att utarbeta förslag till jularrangemang. 

§73 Höstens ordinarie sammanträden verksamhetsåret 2014 

Styrelsen sammanträder kl 18.30 i Församlingshemmet 

1)må 1 september 2)må 6 oktober 3)må 3 november 4) må 1 december 

§74 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Sven-G Hultman 

    

   Leif Richard 


