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PROTOKOLL 
Styrelsens ordinarie sammanträde måndag 12 november2018  

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

Gunilla Boström, Anna Martin,  Bitte Mueller-Hansen, Sven Johansson samt Monika Lindén, sekrete-

rare 
Frånvarande: Bitte Stenberg och Peter Andersson har anmält förhinder. Övriga: Sven G Hultman och 

Annika Jönsson §§73--74 

§73 Öppnande 

Ordföranden öppnar  dagens sammanträde och hälsar de närvarande välkomna. 

§74 Information till valberedningen 

Styrelsen informerar valberedningen inför årsmötet måndag 25 februari 2019. Eventuellt avgående 

ordförande/ ledamöter meddelar skriftligen valberedningen senast i slutet av december månad. 

§75 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 75 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

76 Justerare  

Styrelsen utser Anna Martin att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§77 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2018-09-24 

Protokoll 2018-09-24: Bilaga § 77 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.  

§78 Rapporter 

a)Redovisning av det finansiella läget 

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

b)Kulturföreningens verksamhet hösten 2018 

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

Entré vuxen 100 kronor. Hösten 2018 avslutas med en konsert i Konsthallen onsdag 14 november kl 
18.30 med Kulturskolans elever under ledning av Lotten Jensen. Entré vuxen 30 kronor. Kulturföre-

ningen bjuder på kaffe, saft och kaka. Kulturföreningen redovisar sitt planerade program för våren 

2019 vid styrelsens  kommande sammanträde måndag 17 december 2018. 
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c)Lekplats i Brösarp 

Leif Richard  meddelar som Byagillets representant i projektarbetet ”Lekplats i Brösarp”  i samarbete 

med Tomelilla kommun att bygget av den nya lekplatsen på Byaängen nu är avslutat. Officiell invig-

ning ägde rum onsdag 31 oktober kl 13.00. Kommunens  representant  Maria Mickelåker höll i invig-

ningsceremonin. 

d)Utvärdering av Brösarpsdagen söndag 2 september 2018 

Ordföranden har fördelat en enkät avseende utvädering av Brösarpsdagen bland styrelsens ledamö-

ter. Efter diskussion beslutar styrelsen  att ta beslut avseende planeringsarbetet av Brösarpsdagen 

2019 vid kommande sammanträde.  

§79 Julstök på Bengtemölla Gård lördag 1 december 2018 kl 11 - 15 

Styrelsen har beslutat att Julstök på Bengtemölla Gård traditionsenligt äger rum 1 december kl 11 – 

15 i samarbete med Brösarps Gästgifveri (Anders Cederberg) och Bengtmölla Gårds Vänner ( Sven 

Persson – kvarnvisning med fotoutställning). Monika Lindén ansvarar för det totala projektet. Chris-
tina Sigvardsdotter och Ulla Cronvall ansvarar för samtliga utställare. Leif Richard och Tom Cronvall 
har ansvar för parkering, lokaler och toaletter. Tom Cronvall och Inga Thulin har ansvar för juldeko-

rationerna. Bengt Thuliun har ansvar för marknadsföring inkl tryckning av affischer. Bitte Mueller-
Hansen har ansvar för kontakterna med media samt Tomten (Bittes barnbarn Tomten med liten tom-

teflick gjorde succé 2017). Minnesanteckningar från planeringsmöte 5 november framgår av bilaga 
§79. 

§80 Nästa ordinarie sammanträde 

Styrelsen sammanträder kl 18.30 på Vägstationen måndag  17 december 2018 samt måndag 21 ja-
nuari 2019 kl 18.30. Årsmötet äger rum måndag 25 februari kl 19.00 i BIF:s lokal. Sven Johansson 

får i uppdrag att boka lokalen för Byagillets räkning.  

§81 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras   

  

Monika Lindén  Nenne Arenhill Anna Martin 


