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PROTOKOLL 

Styrelsens ordinarie sammanträde den 10 augusti 2015 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Alexandra Nagy, kassör, 

Bengt Thulin, Ingbritt Stenberg, Eva Nilsson, Sven Johansson samt Monika Lindén, sekreterare 
 

Frånvarande: Kristina Nyström, Malin Rimfors och Jan-Erik Broomé har anmält förhinder. 

§57 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.   

§58 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 58 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§59 Justerare  

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

§60 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-06-01 

Protokoll 2015-06-01: Bilaga § 60 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§61 Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.  

§62 Rapporter 

a)Nationaldagsfirandet lördag 6 juni 2015 i Brösarp 

Traditionsenlig avmarsch från Brösarps skola kl 17.30 via Brinkehem till Byaängen, där Måna-Märta 
Nilsson talade, Emma Nilsson sjöng och Tomelilla Ungdomsorkester spelade. Ett välbesökt och upp-

skattat evenemang. 

b) Midsommarfirandet på Byaängen fredag 19 juni 2015  

Ingbritt Stenberg meddelar att midsommarstången kläddes med grönt på torsdag kväll och komplet-

terades med blomster kl 13.00 på midsommarafton. Lotten Jensen med sitt dragspel spelade upp till 

dansen och glass serverades till barnen. På förekommen anledning beslutar styrelsen att dansen fr o 

m nästa år delas upp i två etapper med ”picknick-paus” emellan. Bord och stolar skall placeras ut på 

festplatsen.                                        
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c) Barnens Dag söndag 5 juli kl 15.00 på Byaängen 

Barnens Dag firades med underhållning av ”Tuta och Kör”. Glass serverades till barnen. Utvärdering 

av firandet från Malin Rimfors framgår av bilaga §62 c. Styrelsen instämmer i Malins bedömningar 

och förslag till förändringar vid kommande års Barnens Dag.  

d) Spjutstorps Badorkester musicerade på Byaängen torsdag 23 juli 

Ett mycket välbesökt och uppskattat musikevenemang med allsång . Styrelsen beslutar upprepa or-

kesterevenemanget med allsång kommande sommar och med ytterligare ett orkesterinslag ca 14 

dagar senare. Bengt Thulin och Kulturföreningen får i uppdrag att planera musiksommaren 2016 på 

Byaängen.  

Styrelsen riktar ett speciellt tack till Sven Johansson och hans team för den eminenta scenkonstruk-

tionen.  

e) ”Backaleden” den vackra Gula Leden mellan Alunbruket – Brösarp – Haväng 

Styrelsen kan konstatera att den framtagna vandringskartan har en ”strykande åtgång”. Leif Richard 

efterlyser en cykelkarta av samma goda kvalitet inför sommaren 2016. Sommarens cykelturister  har 

efterfrågat en sådan.  

§63 AU rapporterar 

a)Byagillets Höstprogram 2015 

Ordföranden meddelar att Höstprogrammet kommer från trycket i dagarna. Ledamöterna kallas till 
allmän vikning måndag 17 augusti från kl 18.00 på Vårdhundskolan. 

§64 Kommande arrangemang 

a)IP Skogen – invigning och dopfest lördag 22 augusti kl 14.00 – 16.00 

Sven G Hultman och Maria Mickelsåker kommer att förrätta dop och invigning av IP Skogens nya 

namn. Ett tält har rests av Byagillet, i vilket Bengt Thulin arrangerar en utställning om Byagillets verk-

samhet. Allmänheten inbjuds att prova på olika aktiviteter som erbjuds av AIF, BIF och gymnastikfö-

reningen Spänst. Scouterna grillar korv. 

b) Brösarpsdagen söndag 6 september 2015 på Byaängen 

Ordföranden presenterar förslag till arbetsuppgifter avseende Brösarpsdagens aktiviteter före da-

gen, under dagen och efter dagen. Styrelsen tillstyrker föreliggande förslag enligt bilaga §64 b. OBS! 
Tältresning etc äger rum fredag 4 september kl 17.00. 

c) Byavandring i Brösarp by lördag 19 september kl 15.00 

Sven Plavén leder byavandringen. Deltagarna samlas på Torget kl 15.00.  

d) Brösarps Kulturförening hösten 2015 i Brösarps Konsthall 

Ordföranden Bengt Thulin presenterar Kulturföreningens höstprogram. 16 september kl 19.00 kåse-

rar meteorolog Mats Andersson vid SMHI under rubriken ”Vilket väder!! Vilket väder?”  30 oktober 
kl 19.00 presenterar Lars Johansson som primus motor en irländsk afton. 18 november kl 19.00 före-

läser Lena Alebo, Österlens museum, under rubriken ”Kvinnor på Österlen”.  
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Därtill PUB-kvällar i Skänken på Gästgifveriet som äger rum med början kl 18.00 sista fredagen i må-

naden hösten 2015 och med Leif Richard som kontaktperson. OBS! Ingen PUB-kväll under Äppel-
marknaden!! 

 

e) ”Österlen lyser” 30 oktober – 1 november 2015  

Ordföranden informerar om att ”Österlen lyser” firar 10-årsjubileum i år. Styrelsen beslutar uppdra 

till kassören att betala in avgiften 350 kronor (byalag) för medlemskap i Österlen lyser 2015. Styrel-

sen beslutar vidare att uppdra till sekreteraren att lämna in programuppgift rörande Österlen lyser i 

Brösarps by (marschaller längs Albovägen).  

§65 Byakarta över Brösarp by 

På förekommen anledning och efter diskussion kan styrelsen konstatera ett behov av ett samlat in-

spirationsmaterial över Brösarp by. Styrelsen beslutar ge Leif Richard, Eva Nilsson, Ingbritt Stenberg 
och Bengt Thulin (sammankallande) i uppdrag att utarbeta förslag till Byakarta och återkomma till 

styrelsen under hösten 2015. 

§66 Musikalen ”Christinas Val” på Christinehofs slott 

Styrelsen  tackar Österlens Musikteater för inbjudan till upptaktsmöte rörande musikalen ”Christinas 

Val” på Christinehofs slott och önskar Österlens Musikteater lycka till i sitt fortsatta arbete.   

§67 Nästa ordinarie sammanträde  

Styrelsen sammanträder måndag 14 september 2015 kl 18.30 i Församlingshemmet.  

§68 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade särskilt Alexandra för superb kaka.  

  

Vid protokollet  Justeras 

 

Monika Lindén  Sven-G Hultman Leif Richard 


