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PROTOKOLL 

Styrelsens sammanträde den 6 oktober 2014 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Christina Alm, kassör, Eva Nilsson, Malin Rimfors, Sven 

Johansson samt Monika Lindén, sekreterare 
 

Frånvarande: Emma Höök, Anders Jonzon, vice ordförande, Ingbritt Stenberg, Leif Richard samt Lot-

ten Jensen har anmält förhinder.  

§89 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§90 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 90 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§91 Justerare  

Styrelsen utser Eva Nilsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§92 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2014-09-01 

Protokoll 2014-09-01: Bilaga § 92 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§93 Rapporter avseende  

a)Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.  

b)Affischfrågan 

Styrelsen beslutar uppdra till Malin Rimfors att ta in anbud på A3-skrivare för att om möjligt lösa 

Byagillets affischproblem.   

c)Högtalerifrågan 

Leif Richard meddelar att ett gemensamt inköp av högtalaranläggning för Brösarps s Gästgifveri, 

Rotary och Brösarps Byagille kan bli aktuellt.  

d) Byaängens skötsel och utveckling 

Styrelsen beslutar bordlägga ärendet. 
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e) Nattpatrullens arbete i Brösarp med omnejd 

Sven Johansson informerar styrelsen om Nattpatrullens arbete i Brösarp med omnejd. Ytterligare 

information presenteras vid styrelsens kommande sammanträde. 

f) ”Backaleden” – delrapport samt beslut av lån 

Ordföranden föredrar delrapport över projektet ”Backaleden” enligt bilaga §93 f.  Styrelsen beslutar 

att vid behov ta upp ett kortfristigt lån för projektet i avvaktan på Länsstyrelsens slutgiltiga utbetal-

ning av projektmedel. Projektet skall vara slutredovisat hos Länsstyrelsen senast 28 februari 2015. 

g) brösarp.se 

Ordföranden meddelar styrelsen att tidigare beslutat inköp av domännamnet ”brösarp.se”  för Bya-

gillets räkning är avslutat. 

h) Skyltar och grönytor 

Ordföranden meddelar att Tomelilla kommun håller på att ta fram dels en skyltstrategi, dels ett upp-

handlingsunderlag för grönytor, som kommer att remitteras till Byagillet för yttranden. 

i)Behov av olika trafiklösningar i Brösarps by 

Malin Rimfors tillsammans med Leif Richard rapporterar följande behov: 1) Torgets slutgiltiga trafik-

utformning 2) Trottoar längs Brunnsviksvägen 3) Gångväg från Idrottsplatsen till ICA; en adekvat lös-

ning för rullatorer, cyklar och barnvagnar 4) Kurvan vid Torget skyltas för cykelväg 5) Översyn av tra-

fiken vid Bygdegården 

Styrelsen beslutar att Malin Rimfors och Leif Richard får i uppdrag att handlägga ovanstående trafik-

frågor inför ärendets överlämnande till Tomelilla kommun.  

j) KulTurTramp 2014 

Ordföranden meddelar att 15 927 kronor kommer att överföras från årets avslutade KulTurTramp till 

Byagillets konto. 

k) Motionsloppet ”EKO-trail” i april 2015 

Malin Rimfors informerar om motionsloppet ”EKO-trail” i april 2015. Styrelsen beslutar bidra till mo-

tionsloppets genomförande genom att eventuellt kunna fungera som en form av sambandscentral. 

Styrelsen avvaktar ytterligare information i ärendet. 

§ 94 Turism i Brösarpsbygden  

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet  

§95 Brösarpsdagen sö 7 september 2014 på Byaängen  

Kassören redovisar Brösarpsdagens finansiella läge enligt bilaga §95 A. Ordföranden sammanfattar 

inkomna synpunkter på utvärdering av Brösarpsdagen 2014 samt förslag på programinslag för kom-

mande Brösarpsdagar enligt bilaga §95 B.  

§96 Höstens program i Brösarps Byagille 

a)Födelsedagsfirande för Byagillet 40 år äger rum i Konsthallen fre 7 november kl 18.30 med Sven 

Plavén m fl som berättar om Brösarp och Byagillet förr och nu. Fläskkotlett med potatis och svampsås 
serveras samt kaffe/kaka.. Ev. jubileumstidskrift (Malin Rimfors)? Ordföranden ansvarar för arbets-
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fördelning, Malin Rimfors för kontakter med media, Christina Alm för inköp av materiel för dukning 

samt Lotten Jensen och Ingbritt Stenberg för inköp av kaffe, kaka, lättöl och vatten. I övrigt hänvisas 

till sammanfattning ”Festkväll” enligt bilaga §96.  

b)Styrelsen uppdrar till Leif Richard att informera sig om övriga föreningars höst – och vårprogram i 

Brösarpsbygden och avrapportera vid styrelsens  kommande sammanträde. 

c)Österlen lyser – Styrelsen beslutar att Albovägen i sedvanlig ordning skall lysas upp med marschal-

ler. Styrelsen uppdrog åt Leif Richard och Ing-Britt Stenberg att ansvara för detta.  

d)Julstök på Bengtemölla sö 7 december 2014. Arbetsgruppen Eva Nilsson (sammankallande), Malin 
Rimfors, Christina Alm och Monika Lindén arbetar vidare med förslag till jularrangemang. 

§97 Materielförvaltare i Brösarps Byagille 

Styrelsen beslutar bordlägga ärendet.  

§98 B R Ö S A R P – skylt med separata bokstäver av plåt 

Sven Johansson förklarar sig villig att åta sig tillverkning av skylt enligt ovan. Styrelsen beslutar avsät-

ta 1000 kronor för material till arbetet. 

§99 Höstens ordinarie sammanträden verksamhetsåret 2014 

Styrelsen sammanträder kl 18.30  

 1)må 3 november alt lö 1 november 3) må 1 december 

§100 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras 

  

Monika Lindén  Sven-G Hultman 

 

Eva Nilsson 

 


