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PROTOKOLL 

Styrelsens ordinarie sammanträde den 13 april 2015 

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

lin, Ingbritt Stenberg, Sven Johansson, Eva Nilsson, Jan-Erik Broomé samt Monika Lindén, sekreterare 
 

Frånvarande: Kristina Nyström har anmält förhinder 

Övriga: Alexandra Nagy  

§14 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.   

§15 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 15 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§16 Justerare  

Styrelsen utser Jan-Erik Broomé att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§17 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-03-16 

Protokoll 2015-03-16: Bilaga § 17 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§18 Utseende av adjungerad ledamot i Brösarps Byagille styrelse samt kassör för tiden fram till 
ordinarie årsstämma 2016 

Styrelsen beslutar utse Alexandra Nagy att vara adjungerad ledamot i Brösarps Byagille styrelse samt 

kassör för tiden fram till ordinarie årsstämma 2016.  

Styrelsen beslutar vidare att Alexandra Nagy (920924-1026) har rätt att teckna firma för Byagillets 

särskilda konton i Sparbanken Syd för tiden fram till ordinarie årsstämma 2016.  

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

§19 Rapporter 

a)Redovisning av det finansiella läget 

Ordföranden informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen. 
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b) Invigning av Backaleden 

Styrelsen beslutar att invigning av Backaleden äger rum tisdag 12 maj 2015 kl 10.00 -  12.00. Samling 

vid Vårdhundskolan kl 10.00. Vi går ”lilla rundan” till Vantalängan. Kl 11.00 hålls invigningstalet. 

Styrelsen beslutar vidare att arrangera en familjesöndag den 17 maj 2015  i Vantalängan med aktivi-

teter som skattjakt, tipsrunda, grillning mm. 

c) IP Skogen – Invigning med friluftsdag 

Styrelsen beslutar att under hösten 2015 planera en invigning av IP Skogen med namngivning (ett 

tiotal inkomna namnförslag) och arrangemang i samråd med Andrarums IF och övriga berörda orga-

nisationer. 

d) Brösarpsdagen söndag 6 september 2015 

Ordföranden presenterar utkast till inbjudan om deltagande i Brösarpsdagens aktiviteter enligt sänd-

lista i bilaga § 19d. Styrelsen beslutar tillstyrka föreliggande utkast. 

e) Städdag lördag 28 mars 2015 

Malin Rimfors rapporterar från arbetet med städning av byn inför påsken i Brösarp. Byagillet efterly-

ser deltagande av frivilliga krafter i kommande städdagar.  

f) Byaängens skötsel samt Byagillets scenvagn och förråd 

Sven Johansson har vid styrelsens sammanträde 16 mars 2015 utsetts till förvaltare av förråd och 

scenvagn för verksamhetsåret 2015. Styrelsen beslutar uppdra till Sven Johansson och Leif Richard 

att ansvara för inventering och röjning av förrådet på Vägstationen fredag 24 april kl 13.00 tillsam-

mans med frivilliga krafter från Byagillet. 

§20 Påskfrukost Skärtorsdagen 2015 på Backakrogen 

Påskfrukosten, ett samarrangemang mellan föreningar och företag i byn, lockade ca 130 ätande. Av-

giften 40 kronor per person gick i år oavkortat till Byagillets arbete med barn (Barnens Dag) i enlighet 

med bilaga § 20.  I år firas Barnens Dag söndag 5 juli med en stor satsning på underhållning av ”Tuta 

och Kör”. Styrelsen ansåg detta lämpligt och noterade att det väl ryms inom budget.  

§21 Kristi Himmelfärdsafton onsdag 13 maj 2015 på Byaängen 

Styrelsen beslutar att fira våren med att 1) ordföranden hälsar välkommen 2) brasan tänds 3) två 

vårliga sånger sjungs 4) talet till våren hålls 5) ”Vintern ra…….” sjungs 6) nässelsoppa med bröd avslu-

tar aftonen. 

§22 Brösarps Kulturförening -  Höstens program 2015 

Bengt Thulin, ordförande i Kulturföreningen, presenterar höstens preliminära program. 

1)Meteorolog Mats Andersson kåserar onsdag 16 september 2) Irländsk afton med Annika och Lars 

Johansson planeras till v 42/43 3) Möte med ”Kannibalism från Önnestad” blir höstens sista inslag.  

§23 Översiktsplan 2025 – Tomelilla kommun 

En utställning, som visar Översiktsplanen 2025, pågår i Tomelilla kommunhus. Kommunen arrangerar 

tre föreläsningar kvällstid på temat samhällsutveckling enligt bilaga § 23. En medborgardialog  
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rörande Översiktsplanen äger rum i Brösarps skola tisdag 26 maj kl 18.00 – 20.00. Styrelsen beslutar 

avvakta med att ta ställning till Byagillets roll i ärendet. 

§24 Grupper och Projekt i Byagillet verksamhetsåret 2015 

Ordföranden presenterar ”Grupper och Projekt” – utöver arrangemang enligt bilaga § 24. Några 

smärre korrigeringar gjordes. 

§25 Befintlig lekplats på Vägstationen i Brösarp 

Styrelsen efterlyser en dialog med Tomelilla kommun och Anders Cederberg om möjlighet att bevara 

lekplatsen på Vägstationen.  

Styrelsen beslutar uppdra till Leif Richard och Bengt Thulin att med Anders Cederberg diskutera lek-

platsens behov av skötsel, upprustning mm samt att vidare uppdra till Jan-Erik Broomé att diskutera 

ärendet med Tomelilla kommun. 

§26 Vattenprov på vattnet i Tockabjärkälla 

Malin Rimfors poängterar behov att ett vattenprov från Tockabjärkälla skall överlämnas till Tomelilla 

kommun för vidare undersökning.  

§27 Nästa ordinarie sammanträde 

Styrelsen sammanträder måndag 4 maj kl 18.30 i Församlingshemmet.  

§28 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras 

  

Monika Lindén  Sven-G Hultman 

 

   Jan-Erik Broomé 

 

 


