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PROTOKOLL 

Styrelsens ordinarie sammanträde onsdag 13 augusti 2018 

Närvarande: Nenne Arenhill, ordförande och tillika kassör, Leif Richard, vice ordförande,  Jan Fridh, 

Gunilla Boström, Ingbritt Stenberg, Anna Martin,  Ann-Marie Nilsson, Bitte Mueller-Hansen samt 
Monika Lindén, sekreterare 
Frånvarande: Peter Andersson och Sven Johansson har anmält förhinder. 

§49 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§50 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 50 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§51 Justerare  

Styrelsen utser Jan Fridh att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§52 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2018-06-13 

Protokoll 2018-06-13: Bilaga § 52 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.  

§53 Rapporter 

a)Redovisning av det finansiella läget 

Ordföranden och tillika kassören,  informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.  

b)Kulturföreningens verksamhet hösten 2018 

Kulturföreningen presenterar den 25 oktober kl 19.00 i Konsthallen en konsert med Frida Green. 

Entré vuxen 100 kronor. Hösten 2018 (i november månad) avslutas med en konsert i Konsthallen kl 

18.30 med Kulturskolans elever under ledning av Lotten Jensen. Entré vuxen 60 kronor. Kulturföre-
ningen återkommer med exakt datum för konserten.  Kulturföreningen bjuder på kaffe, saft och 

kaka. 

c)Lekplats i Brösarp 

Styrelsen har beslutat att fortsatt ge Leif Richard i uppdrag att i samarbete med Tomelilla kommun, 

Samhällsbyggnad, handlägga projektarbetet i ”Lekplats i Brösarp”. Styrelsen förordar en lekplats i 

robust naturstil med placering på Byaängen. 
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d)Information om samhällskriser och meröppet bibliotek  i Brösarp 

Byagillet inbjuder till information om samhällskriser ”Så klarar du dig vid kris i 72 timmar”respektive 

information om ”Det nya systemet med meröppet på biblioteket” torsdag 16 augusti  kl 18.00 i mat-

salen i Brösarps skola.. 

c)Brösarps Byagille Klimatgruppen 

Ann-Marie Nilsson meddelar att en information om solceller planerasatt  äga rum i skolans matsal 

torsdag 6 september för innevånarna i Brösarp med omnejd .  

§54Byagillets program hösten och vintern 2018 

Arbetsgruppen Bitte Mueller-Hansen, Ann-Marie Nilsson och Anna Martin har avslutat sitt arbete 

och presenterar Byagillets program för hösten och vintern 2018 i enlighet med bilaga§ 54. Program-

men delas ut i dagarna till innevånarna i Brösarp och närliggande byar. 

§55 Brösarpsdagen söndag 2 september 2018 

Arbetsgruppen (Nenne Arenhill, Leif Richard, Monika Lindén, Gunilla Boström/Anna Martin och Jan 

Fridh) har fördelat arbetsuppgifter emellan sig  och avrapporterar vid arbetsgruppens sammanträden 

inför Brösarpsdagen.  Christina Alm och Ulla Cronvall håller i kontakter med utställare. Bitte Muel-
ler-Hansen håller i kontakterna med media.Tältresning äger rum fredag 31 augusti på Byaängen kl 

16.00. Ett extra sammanträde i styrelsen (gen rep inför Brösarpsdagen) äger rum måndag 27 augus-
ti kl 18.30 på Byaängen. 

§56 Affisch -tryckning -utdelning och -nedtagning  av Byagillets informationsmaterial 

Leif Richard överlämnar en särskild arbetsplan för tryckning, utdelning respektive nedtagning av Bya-

gillets informationsmaterial till Bitte Mueller-Hansen. Ärendet behandlas vidare vid kommande 

sammanträde. 

§57 Nästa ordinarie sammanträde 

Styrelsen sammanträder kl 18.30 på Bengtemölla måndag  24 september 2018. OBS! På BENGTE-
MÖLLA!! 

§58 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras   

  

Monika Lindén  Nenne Arenhill Jan Fridh 


