PROTOKOLL
Styrelsens ordinarie sammanträde onsdag 23 maj 2018
Närvarande: Nenne Arenhill, ordförande och tillika kassör, Leif Richard, vice ordförande, Gunilla Boström, Ingbritt Stenberg, Anna Martin, Ann-Marie Nilsson, Jan Fridh, Bitte Mueller-Hansen samt Monika Lindén, sekreterare
Frånvarande: Peter Andersson och Sven Johansson har anmält förhinder.
§23 Öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.
§24 Dagordning
Förslag till dagordning: Bilaga § 24
Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§25 Justerare
Styrelsen utser Jan Fridh att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§26 Protokoll från styrelsens konstituterande sammanträde 2018-04-17
Protokoll 2018-04-17: Bilaga § 26
Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.
§27 Rapporter
a)Redovisning av det finansiella läget
Ordföranden och tillika kassören, informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen
vid styrelsens kommande sammanträde.
b)Fartkameror på Albovägen i Brösarp – Ett medborgarinitiativ från Sven G Hultman
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla kommun har vid sammanträde 25 april 2018 och i enlighet med bilaga § 27b beslutat besvara medborgarinitiativet med förvaltningens förslag till yttrande. Av förvaltningens förslag till yttrande framgår bl a att ”Förvaltningen har för avsikt att samla
ihop alla de synpunkter som finns gällande vägar som trafikverket ansvarar för och tillsammans
med byalagen göra en gemensam framställan till trafikverket om en tryggare trafiksituation i våra
byar.”
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c)Presentation av Tomelilla kommuns integrationsstrategi torsdag 31 maj kl 18.00 i Kronoskogen
Styrelsen tackar för inbjudan, men beklagar att styrelsen inte har möjlighet att närvara.
d)Möjlighet till eventuell uppstigning med helikopter över Brösarp med omnejd
Styrelsen beslutar hänskjuta ärendet till arbetsgruppen för planering av Brösarpsdagen 2018.
e)Tomelilla kommun Inbjuder till Nationaldagsfirandet i Tomelilla
Styrelsen tackar för inbjudan , men beklagar att styrelsen inte har möjlighet att närvara.
f)Invigning av ”Meröppet i Biblioteket” torsdag 16 augusti 2018
Brösarps Byagille inbjuder i samarbete med Kultur& Bibliotek , Tomelilla kommun, till invigning av
”Meröppet i Biblioteket” torsdag 16 augusti 2018 kl 18-21 i matsalen på Brösarps skola.
g)Kulturföreningens verksamhet hösten 2018
Ann-Marie Nilsson, ansvarig för Kulturföreningens programverksamhet, meddelar att Kulturföreningen tar beslut om höstens program vid sitt sammanträde måndag 11 juni. Vidare anmäler AnnMarie Nilsson att Annika Johansson lämnat sitt uppdrag som tidigare ansvarig för verksamheten.
h)Brösarps Byagille Klimatgrupp
Klimatgruppen meddelar att den återkomme när adekvat information föreligger om gruppens arbete
i enlighet med bilaga § 27h.
i)GDPR – information till föreningar från Tomelilla kommun.
Ann-Marie Nilsson redovisar kommunens information samt rutiner gällande för Brösarps Byagille i
enlighet med bilaga § 27 k/a och b.
§28 Ur och - skurpedagogik i Brösarps skola
Styrelsen beslutar utse Agneta Saedén till Byagillets representant i projektet ”Ur och - skurpedagogik” i Brösarps skola. Peter Andersson lämnar härmed sitt tidigare uppdrag i projektet.
§29 Brösarpsdagen söndag 2 september 2018
Styrelsen beslutar utse ordföranden Nenne Arenhill (sammankallande), Leif Rickard, Monika Lindén,
Gunilla Boström/Anna Martin och Jan Fridh att ingå i arbetsgruppen för planering av Brösarpsdgen
söndag 2 september 2018.
§30 Ansvarig för Byagillets mediakontakter
Styrelsen utser Bitte Mueller-Hansen att vara ansvarig för Byagillets mediakontakter.
§31 Byagillets ambassadör för kontakter med Skillinge, Tomelilla och Kristianstad teaterföreningar
Styrelsen utser Anna Martin att vara Byagillets ambassadör för kontakter med teaterföreningarna
enligt ovan.

§32 Byagillets program hösten och vintern 2018
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Ordföranden meddelar att styrelsen kommer att ta beslut i ärendet vid sitt sammanträde onsdag 13
juni.
§33 Beslut om inköp av trimmer för röjningsarbete på Byaängen
Styrelsen beslutar uppdra till Leif Richard och Jan Fridh att för Byagillets räkning inköpa lämplig
trimmer med adekvat skyddsutrustning.
§34 Byagillets representation på Facebook
Ann-Marie Nilsson redovisar tankar och ideér kring en ”Facebook-sida” för Brösarps Byagille i enlighet med bilaga §34. Styrelsen uppmanar styrelsens ledamöter att lämna förslag till Facebooksidans
innehåll tlll Ann-Marie Nilsson. Ann-Marie Nilsson kommer att bli administratör av Facebook- sidan.
§35 Nästa ordinarie sammanträde
Styrelsen sammanträder kl 18.30 i Brösarps skola (slöjd-/musiksalen) onsdag 13 juni 2018.
§36 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Monika Lindén

Nenne Arenhill

Jan Fridh
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