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Närvarande: Styrelsen utom Anna Martin som lämnat återbud. På Byaängen även Henry Karlsson 

Mötet startade med vandring på byaängen, punkt 1, därefter i styrelserummet på vägstationen 

1. Åldermannen Leif förevisade Byaängen och vilka delar som är byagillets arrenderade (från 

kommunen) resp. Gästgiveriets arrenderade. Vårt område har minskat när lekplatsen sattes 

upp vilket föranleder att buskage längre ner på ängen ska tas bort. Även sly på slänten mot 

gamla rutschbanan kapas. 2 fotbollsmål som står vid Brf. Gullvivan flyttas till nedre delen av 

byaängen till glädje för de lite större barnen som inte leker på lekplatsen. Leif, Jan och Henry 

ombesörjer. 

  

2. Kommande aktiviteter: 

A) 13/4 Städdag, se lapp. Affisch; Finns något redan, kanske Sven G har. Bitte MH kollar 

 

B) Skärtorsdagsfrukost på Backakrogen kl. 8-10; 40:-/person. Vi i styrelsen får ställa upp och 

hjälpa till, 7.30 kommer vi dit. Gunilla betalningsmottagare. 

Våra intäkter skänkas till något för barnen. Förslag på att stötta utepingisbordet som skolans 

elever vill ha.  

Affisch har Sven G, Bitte MH ber honom om den. 

Marknadsföring: brosarp.se och FB. Ej något i pressen 

 

C) Kick-off av kulturtrampet: Starten Kulturtrampet görs på Vägstationen där de startande 

spränger ett blågult band från en ramp. 

Cykelorientering på området för barn.  Anna E och Bitte MH arbetsgrupp för 

barnorienteringen.  

Affisch som riktar sig mot både barn och vuxna. 

För vuxna: Bjuda på något för de första 10 som startar? Presentkort på Gratis soppa på 

vårbålet till de 10 första startande föreslogs. 

Arbetsutskott: Anna E, Bitte MH, Leif och övriga intresserade 

Marknadsföring av kick-off i pressen plus hemsida och FB. 

Affisch tas fram. 

Arbetsutskottet samlas den 24/4 kl. 18.30 i styrelselokalen. 

 

D) 29/5 Vårfirandet. Bitte S samlar in nässlor. Vi hjälps åt att plocka nässlor, förväller och fryser. 

Vi samlas och plockar på skjutfältet. Leif skickar mail när det är fritt från skjutande.  

Magnus grillar korv. ”Kaffe medtages liksom ev. tillbehör till soppan som ägg m.m.” Kostnad 

för soppa: 30:- Kostnad för korv: 20:-  

Talare: Fabian Rimfors, Bitte MH kollar med honom. 

Sång: Bitte S kollar med kantorn. 

Affisch: mall i Magnus dator? 

 

E) Nationaldagen: Leif Richard håller i det. Tomelilla Ungdomsorkester kommer. Avtågar 17.30 

från skolan. Föreningarna fixar dit ungdomar som går i tåget.  

Fanbärare: Henrik (som plockar dit alla barn från barnkalas de håller samma dag) 

Sångerska från byn; Svanhildur Magnusdottir Skulasson 

Talare Jan Bergström 

Godisregn som Scouterna fixar, ICA sponsrar med godis. 

Program tas fram med hjälp av kommunen. 

Affischer från kommunen 
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F) Midsommar: 21/6  

Affisch: Vem? Finns sen tidigare? 

Pressen: Anna E 

Hemsida och FB: Henrik 

Fixa ny stång; Jan och Leif fixar? 

Det gröna kläs på kvällen innan: kl. 18 startar det. Bitte S kommer när hon slutar. Leif köper 

gröna snöre på Lokalföreningen samt hämtar lövsly. 

Blommor; väderberoende! Barnfamiljer uppmanas ta med sig blommor.  

Start för att klä stången kl. 13. 

Dansen startar kl. 14. 

Lekledare: Åsa Richard och Emilia Lövgren, Bitte S kollar. 

Musik: Lotten på kulturskolan 

Flaggan hissas, Leif. 

Glass till barnen från Magnus 

 

G) Brösarpsdagen 1/9 

Kommitté: med uppgifter: tältresning, fika, utställare (Christina adjungerad), ponnyridning, 

ansiktsmålning. Finns en plan sen tidigare. Kommittén består av: Gunilla, Jan, Henrik, Rosita. 

Kommittén beslutar om tidpunkt för sitt första förberedande möte i början av sommaren. 

Mitten av maj lämpligen. 

 

3. Ekonomi: 

Henrik har fått över uppgifter från Nenne, programmet var ej uppdaterat och det var mycket arbete 

med att göra det.  Hela vår bokföring läggs nu istället på nätet där det också blir säkerhetskopierat. 

Ett mer komplett medlemsregister ska tas fram som följer GDPR-regler.  

En mer fullödig kassarapport kommer på nästa möte.  

4. Hemsidan: Henrik har varit i kontakt med Fabian och ska gå igenom hur hemsidan fungerar 

så Henrik kan göra lite mer där framöver. 

 

5. Föreningsråd, ett nytt råd som Kommunens kultursamordnare kallat till 25/3: Anna E invald 

som ledamot från kulturutskottet inom Byagillet. Plus Andrarum/Brösarp skytteförening som 

också fick representanter.  (Detta är annorlunda är Bygderådet som också finns som tidigare 

har haft föredragning för KSAU). Fortsättning följer efter de två möte som ska vara nu under 

våren.  

Ersättare till Anna E i föreningsrådet, kanske Svanhildur Magnusdottir Skulasson skulle kunna 

vara? Anna E kollar om hon är intresserad. 

 

6. Kulturutskottet: Annika Johansson önskar lämna över sitt uppdrag till Anna E vilket mötet 

beslutade om.  

 

7. Filmkvällar på biblioteket: Anna E har kontakt med Dalby som har filmkvällar på biblioteket 

och vi kunde få hjälp från dem. 

Agneta S har tagit kontakt med Tomelilla bibliotekschef, som nappade på idén och ansökte 

om medel för att kunna visa 4 filmer under höstterminen. Kanske kan samma film visas flera 

gånger samma dag? Bibliotekarien når lätt skoleleverna. Om vi får aktiva ungdomar i 

kulturutskottet så kan vi framöver få hit föredragshållare till konsthallen som ungdomar 
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gillar. Också ett sätt att förklara vad man får för sitt medlemskap och att det i sin tur lockar 

fler medlemmar. Vi måste också uppdatera hemsidan bättre så att den i sig lockar folk att gå 

med i byagillet. 

 

8. Studiecirkel i höst: 

Tillsammans med SPF starta en studiecirkel i höst för att ta tillvara historien i byn. Intervjua 

Sven Plavén t.ex. 

 

9. Övriga frågor: 

Gula Leden, vi har uppgift för märkningen.  

Övrig skötsel sköter länsstyrelsen. Leden är väl utmärkt! 

 

10. Marknadsföring: Förslag på att få bättre skyltning, kommunen har lovat en elektronisk 

anslagstavla av något slag. Undersöka bättre placering av evenemangstavlor, troligen måste 

man söka tillstånd. Leif kollar vad som gäller.  

 

11. Nästa möte: 13/5 

 

 

Vid tangenterna Bitte 

 

Justeras:  

 

Leif Richard 

Ålderman i gillet 


