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PROTOKOLL 
Styrelsens konstituerande sammanträde den 20 mars 2017 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Alexandra Svensson, kassör, 
Malin Rimfors, Ingbritt Stenberg, Sven Johansson samt Monika Lindén, sekreterare 
 
Frånvarande: Peter Andersson och Bitte Mueller Hansson 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 Ingbritt Stenberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§4 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2017-01-16 

Protokoll 2017-01-16: 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 2017. *) 

b) kassör i styrelsen för Brösarps Byagille 
 
Styrelsen beslutar välja Alexandra Svensson till kassör för verksamhetsåret 2017.  

c) sekreterare i styrelsen för Brösarps Byagille 

Styrelsen beslutar välja Monika Lindén till sekreterare för verksamhetsåret 2017. 

d) arbetsutskott (AU) i styrelsen för Brösarps Byagille 

Styrelsen beslutar välja ordföranden, vice ordföranden och Malin Rimfors att ingå i styrelsens AU 
under verksamhetsåret 2017 med rätt att besluta i brådskande ärenden.  

*) Med verksamhetsåret 2017 avses tiden mellan årsstämmorna 2017 och 2018. 
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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 
2017. 

§6 Beslut om firmatecknare för Brösarps Byagille och Brösarps Kulturförening  

Styrelsen beslutar 

att styrelsens ordförande och kassör var för sig har rätt att teckna firma för Brösarps Byagille fram till 
nästa årsstämma (verksamhetsåret 2017), 

att Kulturföreningens kassör och styrelsens kassör var för sig har rätt att teckna firma i särskilt konto 
för Kulturföreningen fram till nästa årsstämma ( verksamhetsåret 2017).   

§7 Rapporter  

a)Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen. 

b)Byagillets barnprogram i samarbete med Svenska kyrkan söndag den 26 februari 2017 i Brösarp 

Malin Rimfors rapporterar från söndagens barnprogram med familjegudstjänst , korvgrillning och 
teaterföreställningen ”Hunden rund” . 

c)Byagillets Årsstämma måndag  den 27 februari 2017 

Styrelsen kan konstatera att 29 personer varit närvarande vid Årsstämman. Verksamhetsplan/ kalen-
darium för Brösarps Byagille våren 2018 har delats ut till invånarna i Brösarp med omnejd. 

d)Cykelväg Brösarp – Ravlunda genom backarna nära väg 9 

Leif Richard rapporterar från AU:s handläggning av ärendet. Styrelsen  beslutar att Leif Richard skall 
ansvara för att ett möte med Trafikverket  snarast  planeras. Den planerade cykelleden Brösarp – El-
jaröd bör nedprioriteras till förmån för leden Brösarp – Ravlunda. 

e)Backaleden – nytryck av folder  

Ordföranden meddelar att nytryck av folder för Backaledens sträckning finns på plats inför komman-
de turistsäsong.  

§8Verksamhetsårets arrangemang med ansvariga inklusive Byagillets styrelsemöten  under verk-
samhetsåret 2017 

Ordföranden  presenterar underlag för årets arrangemang med ansvariga enligt bilaga § 8.  

Styrelsen har beslutat sammanträda måndagar kl 18.30 

den 20 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 september samt 27 november.  
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§9 Övrigt enligt verksamhetsplan 2017 

Ordföranden poängterar vikten av att styrelsen  för att främja Brösarps intressen och gemenskap 
beslutar att i möjligaste mån bevaka och genomföra de noterade projekt och arrangemang  som 
framgår av bilaga §9. 

§10 Bildandet av en miljö- och klimatgrupp i Brösarp  

Styrelsen beslutar återkomma i ärendet vid kommande sammanträden. 

§11 Budget 2017 för Brösarps Byagille 

Ordföranden presenterar budget 2017 för Brösarps Byagille.  Budget 2017 antogs av Årsstämman  
vid sammanträdet den 27 februari 2017. Budget 2017 framgår av bilaga § 11. 

§12 Nästa ordinarie sammanträde 

Styrelsen sammanträder måndag 24 april kl 18.30 i Församlingshemmet. IngBritt Stenberg tar med 
kaffe och kaka. 

§13 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras   

  

Monika Lindén  Sven-G Hultman Ingbritt Stenberg 


