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PROTOKOLL 

Styrelsens ordinarie sammanträde måndag den 22 januari 2018 

Närvarande Leif Richard, vice ordförande, Sven Johansson, Ingbritt Stenberg samt Monika Lindén, 

sekreterare 

 

Frånvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Alexandra Svensson, kassör,  Malin Rimfors, Bitte Muel-

ler-Hansen och Peter Andersson har anmält förhinder. 

Övriga: Ulla-Britt Klyft och Inger Beckman §§ 63-64  

§63 Öppnande 

Vice ordföranden Leif Richard öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.   

§64 Valberedningen informerar 

Valberedningen informerar styrelsen inför årsmötet måndag 26 februari 2018. 

§65 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 65 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§66 Justerare  

Styrelsen utser Ingbritt Stenberg att tillsammans med vice ordföranden justera dagens protokoll.  

§67 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2017-11-27 

Protokoll 2017-11-27: Bilaga § 67 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§68 Rapporter 

a)Redovisning av det finansiella läget 

Vice ordföranden informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen. 

b)Cykelled genom Brösarps backar 

Styrelsen kan konstatera att inte något nytt i ärendet cykelleden Kivik – Ravlunda finns att rapporte-

ra.   
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c)Julstök på Bengtemölla lördag 2 december 2017 

Brösarps Byagille inbjöd i samarbete med Brösarp Gästgifveri till ”Julstök på Bengtemölla”. En jul-

marknad med hög mysfaktor utbrast många besökare spontant. En arbetsgrupp med Monika Lindén 

(samordnare) Ulla och Tom Cronvall, Leif Richard, Inga och Bengt Thulin, Annika Johansson, Christina 

Alm, Bitte Mueller-Hansen och Anders Cederberg har idogt arbetat med förberedelserna inför öpp-

ningsdagen. Arbetsgruppens intryck och synpunkter efter avslutat Julstök 2017 framgår av bilaga 
§68c. 

d)Skolutvecklingsgruppen vid Brösarps skola 

Styrelsen vill ännu en gång påminna Peter Andersson om att informera från skolutvecklingsgruppens 

pågående arbete vid styrelsens kommande sammanträden. 

e)Sponsring av Byagillets verksamheter 

Vice ordföranden Leif Richard informerar styrelsen om en skriftlig anmodan som skickats ut till våra 

sponsorer med önskan att stötta Byagillets verksamheter. 

§69 Byagillets årsstämma måndag 26 februari 2018 kl 19.00 i BIF:s lokal vid Idrottsplatsen 

a) Ordföranden Sven-G Hultman ansvarar för kallelse/affisch, dagordning och verksamhetsplan 

2018. Utkast till verksamhetsplan framgår av bilaga §69A.b) Sekreteraren  ansvarar för förslag till 

verksamhetsberättelser 2017 för Brösarps Byagille respektive  Brösarps Kulturförening enligt bilaga 
§69B och C. Styrelsen tillstyrker verksamhetsberättelserna 2017 efter att vissa redaktionella änd-

ringar utförts. c) Kassören ansvarar för bokslut 2017 och revision. Preliminär årsredovisning framgår 

av bilaga §69D. Styrelsen påpekar dock, att den preliminära årsredovisningen kräver vissa redaktio-

nella ändringar för att uppvisa  en adekvat ingående respektive utgående balans  2017. d) Anders 
Cederberg informerar som avslutning om Brösarps Matfestival 2018 mm. 

§70 Byagillets program vår/sommar 2018 

Styrelsen har beslutat att programutskicket för vår/sommar 2018 skall göras först efter årsstämman 

för att få med så adekvat information som möjligt i programmet. Allt slutgiltigt underlag till pro-

grammet måste vara ordföranden Sven-G Hultman  tillhanda senast den 17 februari 2018.    

§71 Nästa sammanträde 

Sammanträdesdag för den ”nya” styrelsens konstituerande sammanträde beslutas efter att Byagillets 

årsstämma ägt rum.  

§72 Avslutning 

Vice ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras   

  

Monika Lindén  Leif Richard  Ingbritt Stenberg 


