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PROTOKOLL 

Styrelsens ordinarie sammanträde den 14 september 2015 

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

Bengt Thulin, Ingbritt Stenberg, Malin Rimfors §§ 69- - 74, Sven Johansson, Jan-Erik Broomé samt 
Monika Lindén, sekreterare 

 

Frånvarande: Kristina Nyström och Eva Nilson har anmält förhinder. 

Övriga: Christina Alm §§ 69- -74 

§69 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.   

§70 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 70 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§71 Justerare  

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

§72 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-08-10 

Protokoll 2015-08-10: Bilaga § 72 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§73 Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.  

§74 Rapporter 

a)Källaskogen – invigning och dop av IP Skogen 

Ordföranden rapporterar från invigning och dop av Källaskogen lördag 22 augusti 2015. 

b) Brösarpsdagen söndag 6 september 2015 på Byaängen  - utvärdering i enlighet med bilaga §74b 

1)Tider -  Brösarpsdagen 11.00-15.00; Ankrace 13.00; Dragkamp 12.00 med senarelagd final 14.30 

2)Musik – ev CD-spelare som bakgrundsmusik i stället för musikanter 

3)Högtalarfrågan – kontrollera kostnader för att få täckning över hela området 
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4)Loppmarknad – deltagare på plats kl 10.00. Inbjud brett till detta!! 

5)Utställare – Christina Alm får förnyat uppdrag som koordinator av avdelning utställare. Ev företa-

gartält? 

6) Aktiviteter – Tändkulemotorer, Boll i Mål, Hoppborg, Hoppkudde (saknar bruksanvisning för för-

ankring), Ansiktsmålning, ev Lekar? 

Styrelsen beslutar att Bengt Thulin får i uppdrag att undersöka behov av försäkringar för Byagillets 

lekplatser med lekutrustningar på Byaängen respektive Vägstationen. 

Styrelsen beslutar vidare att uppdra till ordföranden att undersöka behovet av en generell försäkring 

omfattande Byagillets verksamhet. 

7)Placering av aktiviteter – överväg placering av mat/kaffe centralt eller på nedre ängen 

8)Tält – kräver inventering av befintliga tält med förslag till kassation respektive nyinköp 

9)Brösarpsdagen 2016 äger rum söndag 4 september                                       

c) Informationstavlor samt ICA:s parkering 

Styrelsen beslutar bordlägga ärendet. Ordföranden får i uppdrag att kontakta kommunens tjänste-

män, markägare m fl för att försöka få igång en övergripande planering av hela ytan avseende trafik, 

grönska, informationstavlor, trivsel/mötesplatser mm.          

d) Cykelvägen längs väg 9 

Styrelsen beslutar uppdra till Leif Richard att delta i konferensen ”Sverige som cykeldestination” 

torsdag 12 november i Halmstad. Inbjudan från Sydostleden framgår av bilaga §74d. 

e) Julstök lördag 5 december på Bengtemölla 

Christina Alm meddelar att planeringen av Julstöket pågår enligt planerna. 

§75 AU rapporterar 

a)Medlemskap i Leader Sydöstra Skåne 

Styrelsen beslutar uppdra till ordföranden att ansöka om medlemskap i Leader Sydöstra Skåne för 

Byagillets räkning. 

b)Skolsituationen i Brösarp 

Styrelsen beslutar uppdra till AU att informera sig om dagens skolsituation i Brösarp i samråd med 

berörda politiker och skolpersonal.  

c) 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”.  

Därtill PUB-kvällar i Skänken på Gästgifveriet som äger rum med början kl 18.00 sista fredagen i må-

naden hösten 2015 med Leif Richard som kontaktperson. OBS! Ingen PUB-kväll under Äppelmark-
naden!! 
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d)Byavandring i Brösarp by lördag 19 september  

Sven Plavén leder byavandringen. Deltagarna samlas på Torget kl 15.00. Ett 50-tal personer deltog i 

byavandringen.  

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

Ordföranden informerar om att ”Österlen lyser” firar 10-årsjubileum i år.  Kassören har betalat avgif-

ten 350 kronor (byalag) för medlemskap i Österlen lyser 2015. Sekreteraren har lämnat in program-

uppgift rörande Österlen lyser i Brösarps by (marschaller längs Albovägen). Leif Richard är program-

ansvarig.  

f)Kulturtrampet 2015 

Leif Richard meddelar att deltagarantalet 2015 på nytt slagit rekord. 

g) Nattpatrullens aktiviteter 

Styrelsen beslutar uppdra till Leif Richard och Sven Johansson att kontakta Knut Engström i egen-

skap av sammankallande i Nattpatrullen för att få till stånd en informationsträff med polisen samt 

förtydliga nattpatrullens verksamhet, finansiering mm. 

h)Revision av Byaplanen 

Styrelsen beslutar uppdra till AU att ge förslag till hur översyn av Byaplanen bör äga rum samt med 

koppling till kommunens pågående arbete med Översiktsplanen. 

i)Brevlådornas tömningstid i Brösarps by 

Leif Richard meddelar att samtliga brevlådor i Brösarps by numera töms redan kl 14.00 (tidigare kl 

17.00). AU får i uppdrag att kontakta berörda för att eventuellt få en återgång till tidigare tömnings-

tid kl 17.00  till stånd. 

§76 Medlemsavgift i Brösarps Byagille 2015 

Kassören meddelar att ett antal medlemmar i Byagillet dubbelbetalat avgiften för år 2015. Styrelsen 
beslutar att en särskild skrivelse skall skickas till berörda medlemmar i ärendet. Överskjutande avgift 

kommer att gälla som medlemsavgift för år 2016, vilket meddelas berörda när utdelning av vårpro-

grammet 2016 äger rum. Vid utdelning av höstprogram utdelas i fortsättningen INTE inbetalnings-

kort. Kassören meddelar vidare att hittills 72 enskilda och 120 familjer betalat avgiften för år 2015.    

§77 Nästa ordinarie sammanträde  

Styrelsen sammanträder måndag 9 november 2015 kl 18.30 i Församlingshemmet. Tidigare beslutat 

sammanträde 12 oktober utgår. 

§78 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.  

  

Vid protokollet  Justeras 

 

Monika Lindén  Sven-G Hultman Jan-Erik Broomé 


