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PROTOKOLL 

Styrelsens konstituerande sammanträde den 16 mars 2015 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Malin Rimfors, Bengt Thu-

lin, Ingbritt Stenberg, Sven Johansson samt Monika Lindén, sekreterare 
 

Frånvarande: Eva Nilsson, Kristina Nyström och Jan-Erik Broomé har anmält förhinder  

§1Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.   

§2 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 2 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§3 Justerare  

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

§4 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-02-09 

Protokoll 2015-02-09: Bilaga § 4 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§5 Val av  

a)vice ordförande i styrelsen för Brösarps Byagille 

Styrelsen beslutar välja Leif Richard till vice ordförande för verksamhetsåret 2015. *) 

b) kassör i styrelsen för Brösarps Byagille 
 
Styrelsen beslutar ge ordföranden i uppdrag att kontakta revisor Hans-Göran Nilsson i ärendet.  

c) sekreterare i styrelsen för Brösarps Byagille 

Styrelsen beslutar välja Monika Lindén till sekreterare för verksamhetsåret 2015. 

d) arbetsutskott (AU) i styrelsen för Brösarps Byagille 

Styrelsen beslutar välja ordföranden, vice ordföranden och Malin Rimfors att ingå i styrelsens AU 

under verksamhetsåret 2015 med rätt att besluta i brådskande ärenden.  

*) Med verksamhetsår avses tiden mellan årsmötena 2015 och 2016. 
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e) förvaltare av förråd och scenvagn för Brösarps Byagille 

Styrelsen beslutar välja Sven Johansson till förvaltare av förråd och scenvagn för verksamhetsåret 

2015. 

§6 Beslut om firmatecknare för Brösarps Byagille, Brösarps Kulturförening samt Leaderprojektet 
”Backaleden” 

Styrelsen beslutar 

att styrelsens ordförande och kassör var för sig har rätt att teckna firma för Brösarps Byagille under 

verksamhetsåret 2015, 

att Kulturföreningens kassör och styrelsens kassör var för sig har rätt att teckna firma i särskilt konto 

för Kulturföreningen under verksamhetsåret 2015, samt 

att ekonomiansvarig för Leaderprojektet ”Backaleden” och styrelsens kassör var för sig har rätt att 

teckna firma i särskilt konto för projektet under verksamhetsåret 2015.   

§7 Styrelsens för Brösarp Byagille ordinarie sammanträden verksamhetsåret 2015 

Styrelsen beslutar sammanträda måndagar kl 18.30 i Församlingshemmet enligt följande 

13 april, 11 maj, 1 juni, 10 augusti, 14 september, 12 oktober och 9 november.  

§8 Styrelsens för Brösarp Byagille verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 – Ansvar för plane-
ring och genomförande 

a)Arrangemang/Program 2015 

Ordföranden föredrar förslag till Arrangemang/Program 2015 enligt bilaga §8A. Styrelsen beslutar 

tillstyrka föreliggande förslag till Arrangemang/Program 2015.  

b)Grupper och Projekt 2015  

Ordföranden föredrar förslag till Grupper och Projekt 2015 enligt bilaga § 8B. Styrelsen beslutar till-

styrka föreliggande förslag till Grupper och Projekt 2015.  

§9 Förslag till Budget för Brösarps Byagille verksamhetsåret 2015 

Ordföranden föredrar förslag till Budget för Brösarps Byagille verksamhetsåret 2015 enligt bilaga § 9. 
Styrelsen beslutar tillstyrka föreliggande förslag till Budget för Brösarps Byagille verksamhetsåret 

2015.  

§10 Rapporter 

a)Byarådets samverkansmöte i Tomelilla kommunhus 25 februari 2015 

Monika Lindén rapporterar från samverkansmötet, där bl a Polismyndigheten och Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbund informerar från sina verksamheter ur ett Tomelilla-perspektiv.  

Samhällsbyggnad meddelar att översiktsplanen kommer att ligga färdig under våren. Översiktspla-

nen presenteras för Brösarpsborna med möjlighet till frågor och diskussioner tisdag 26 maj kl 18.00 – 

20.00 i Brösarps skola.  
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Vidare håller representanter för Tele-service och Tomelilla kommun i samarbete med Byagillet fiber-
information torsdag 26 mars kl 19.00 i Konsthallen.  

Nästa samverkansmöte äger rum onsdag 29 april kl 18.00 i Brösarps skola. Styrelsen ger Monika 

Lindén i uppdrag att delta i mötet. Samverkansmötet hälsar styrelsens ledamöter välkomna. 

b)” Församråd” rörande detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län 

Leif Richard rapporterar från ”Församråd ”rörande detaljplan för Brunnsviks Gårdar enligt bilaga 
§10B samt redovisar synpunkter i ärendet från Andrarums IF ”Varför tätortsnära rekreationsområ-

de?” enligt bilaga §10C. 

c) Eurando 10 – 17 september 2016 

Ordföranden meddelar att Skåne och Svenska Turistföreningen (STF) står som värd för Eurando 10 – 

17 september 2016 – åttio kvalitativa dagsvandringar i Skåne i bl a ”äppelriket på Österlen ” enligt 

bilaga § 10D. 

§11 Skånska regionala Superbussar 2020? 

Malin Rimfors väcker frågan om införandet av ”Regionala Superbussar” som ersättning för dagens 

Skåneexpressenbussar kommer att medföra att vissa hållplatser längs aktuell vägsträcka dras in. Sty-

relsen ger Malin Rimfors i uppdrag att bevaka ärendet.  

§12 Nästa ordinarie sammanträde 

Styrelsen sammanträder måndag 13 april kl 18.30 i Församlingshemmet.  

§13 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras 

  

Monika Lindén  Sven-G Hultman 

 

   Leif Richard 

 

 


