
Protokoll från konstituerande styrelsemöte Brösarps Byagille 190304 
 

Närvarande: Leif Richard, Anna Emdenborg, Rosita Johansson, Jan Fridh, Anna Martin, Gunilla Boström, Agneta 

Seadén, Henrik Christensen, Ingbritt Stenberg, Bitte Müller-Hansen. 

Meddelat förhinder: Lena Nyström 

1. Mötets öppnande 

a. Åldermannen förklarade mötet öppnat och önskade alla välkomna 

 

2. Godkännande av dagordning 

a. Justeringspersoner; ålderman och sekreterare 

b. Tillägg: Ytterligare funktionärer behöver utses som webmaster/FB-ansvarig, kontaktperson 

för press, affischansvarig, programansvarig m.m. 

 

3. Presentation av styrelsemedlemmarna  

a. Leif Richard, Ålderman, infödd, gått hela vägen från v korpral t Överste, jobbat på Ericsson i 

Ryssland och Nigeria. 

b. Bitte (Bitte 2) Müller-Hansen, Sekreterare, till Brösarp 2015, pensionerad från HKR 2018  

c. Henrik Christensen, Kassör, fr Höganäs, lärare i Malmö i 7 år, även arbetat med IT-support, 

flyttat hit 2017. 

d. Jan Fridh, Brösarpsbo i 3 år och 2 år i gillet.  Jobbat på IBM som tekniker  

e. Ingbritt (Bitte) Stenberg, ledamot, -77 till Brösarp, i Gillet sen ca 8 år, pensionär,  

f. Anna Martin, ledamot, uppväxt i Brösarp till 15 års ålder, åter 2010, i byagillet sen 2018 

g. Gunilla Boström, ledamot, bor i Norra backarna, kom 2007 till Brösarp  

h. Agneta Seadén, ledamot, Brösarpsbo sen -55, f.d. förskollärare + egenföretagare inom 

choklad 

i. Rosita Johansson, invald som ledamot vid mötet. Kom till Brösarp för 2 år sedan, jobbar på 

macken, tidigare Scan, lite kontorsjobb 

j. Anne Emdenborg, invald som ledamot på mötet. Hit okt 17, tidigare Sth o utomlands. Jobbat 

m marknadskommunikation och IT-industri, 4 språk, vandrar mycket. 

k. Lena Nyström, ersättare med möjlighet till närvaro på alla möten 

 

4. Val av vice ordförande 

a. Punkten kvarstår till nästa möte.  

 

5. Val av a) sekreterare och b) kassör  

a. Bitte Müller-Hansen 

b. Henrik Christensen 

 

6. Val av förråds/materielansvarig 

Ansvarsområde: Styrelserummet är vårt med Anders Cederbergs goda minne, vi har även ett 

förråd i garagelängan på vägstationen, scenvagnen är i yx-kastarvagnen, i källaren under 

Smulan har vi förråd som är stöld-brandsäkert. Ansvar för flaggspelet. Bänkarna på byaängen 

ska skötas, slipas ner och fräschas upp, bänkarna som står utanför Smulan är också byagillets 

ansvar.  

Byaängen huggs vid behov. Amfiteatern flyttas ev. pga att lekplatsen hamnat framför 

amfiteatern. Val av lämplig dag för detta framöver, ev. i samband med att ett möte förläggs 

till byaängen.  

Grupp med ansvar för ovanstående: Leif, Jan och Bitte (Ingbritt). 

 

7. Verksamheten under våren/ sommaren enl. program nedan. 

a. Dessutom Städdag; byagillet bjuder på fika på Smulan.  

b. 28-30/3 Antikmässan (helst ska det vara städat då) 

c. Ev. Starta kulturtrampet med ett evenemang? 
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8. Val av huvudansvarig för resp. programpunkt; vi funderar till nästa möte på vem som vill ansvara för 

vad. 

a. 22/3 Mikael Neuman på Backakrogen: Affisch är redan klar 

b. 11/4 Bertil Torekull på konsthallen: Har redan skickat in förslag på affisch till Annika 

c. 18/4 Påskfrukost på Backakrogen: nu startar påsken på Österlen 

d. 1/5 Kulturtrampet startar; ska vi göra något kul av premiären?  

e. 29/5 Vårbål: Kristi Himmelfärdsafton (tal, kör, serverar nässelsoppa m tillbehör plus 

avtackning av förra styrelsen) Eldar i cementrör el. dylikt.  

f. 6/6 Nationaldagsfirande: Tal, musik på byaängen, sångerska på väg uppåt (Anna E kollar f.d. 

elev som bor i Brösarp)  

g. 21/6 Midsommarfirande på Byaängen: Bitte ordnar spelemän för dansen, Glass till barnen 

(Magnus fixar) Kvällen innan grönklär vi stången och blommorna på kl. ? 

 

9. Ekonomi: Henrik: Ska ha överlämning med Nenne. 

Förslag på budget görs vid nästa möte 

10. Verksamhet under andra halvåret, ska också budgeteras! 

 Allsång under sommaren 

 Barnaktivitet 

 Brösarpsdagen 

 Julstök 

ev. Österlen lyser med rundvandring i byn till öppna serveringsställen och gallerier?  

Förslag från Anna E på filmkvällar i biblioteket, gärna på något tema? Anna E och Agneta tar fram mer kring 

detta till nästa gång. 

11. Övrigt,  

Val av webmaster (den som lägger ut material på FB, brösarp.se och annat): Förslag Henrik 

Christensen 

Försköningsgruppen: (planterar fyra gånger per år och vattnar vid behov) Gunilla samordnar 

under förutsättning att hon får en budget 

Kontaktperson med pressen: Anna E tar hand om det. Bitte 2 skickar henne info om hur det 

brukar gå till och sina kontaktuppgfiter. 

Affischansvarig med ansvar för utdelningslistor m.m. Rosita med hjälp av Bittes underlag 

Programansvarig med ansvar för utdelningslistor m.m. Rosita med hjälp av Bittes underlag 

för vidare diskussion framöver: 

Anna E har idéer kring att införa montessoripedagogik som kan samordnas med 

utomhuspedagogiken. Har exempel från Hjärups skola 

Anna E om Bengtemölla: Införa CrowdFarming.com, skippa mellanhänder. Göra något sådant 

med Möllan för att köpa mjöl.  

12. Nästa möte 8/4 18.30 Plats e.s.o.  

13. Mötets avslutande 

Vid protokollet: Bitte MH   Justeras: Leif R 


