
Styrelsemöte Brösarps byagille 20-01-08 18.30 

Närvarande: Leif, Bitte S, Bitte MH, Jan F, Agneta S, Rosita, Anna M, samt Gunilla, efter kl. 19. 

Meddelat förhinder: Henrik. 

1. Mötet öppnas 

Åldermannen öppnade mötet 

2. Justerare utses 

Jan Fridh 

3. Föregående protokoll godkändes. 

4. Ekonomiska läget 

a. Kassaförvaltaren sjuk. Totalt ca 125 tusen på olika konto förra gången, ingen info om 

senare händelser. Så snart Henrik tillfrisknar ska Leif och Henrik gå igenom 

bokföringen.  

b. Medlemsmatrikel och mailadresser, utskick till nuvarande medlemmar? Bitte och 

Rosita går igenom nuvarande medlemsförteckning för att kunna skicka ut fakturor. 

c. Förslag på ändrad medlemsavgift: endast en avgift, att lägga fram till stämman? 

Styrelsen begrundar till nästa möte. 

5. Rapport från föreningsrådet, inget möte sen sist. Leif är vår representant framöver, Anna 

Emdenborg avgått. 

6. Kulturutskottet läggs ner, dessa frågor hanteras av styrelsen. 

7. Hemsidan och sociala media; förslag att vi överlåter till nästa års kommunikationsansvariga. 

Alla i styrelsen kan hjälpa till med att skicka meddelande på olika sätt till vänner och bekanta 

när vi har aktiviteter. Utskick till alla olika byagillen i trakten, det kan sekreteraren sköta.  

8. Program inför 2020 som gäller för hela året. 

a. Anna M och Bitte tar fram program. 

b. Lönefredagar för våren har Leif ordnat med Hanna på Gästis. De står för mat och 

inträde, vi sköter marknadsföring 

9. Övriga frågor:  

a. Brev om gräsmattor från Bodil Nilsson och Agneta Saedén. Beslöts att Byaängen ska 

delvis göras om till äng i remsor runt ängen förslagsvis. Lämpliga fröer sätts. 

Försköningsgruppen och Agneta tar fram förslag. Slås sedan med lie, skördefest 

arrangeras ev. Information på årsstämman. 

b. Eljarödsbadet, stormöte 19 januari kl. 10.00 på bygdegården i Eljaröd, bakom kyrkan. 

Förslag på att befintliga ideella föreningar tar över badet. 

c. Byaängen; Håkan, Bror Fritiof m.fl. ska ha möte och planera utjämning av marken 

samt höja bron så det inte blir översvämning framöver. Vattenlekplats ska också 

anläggas, kommunen har planerat och avsatt medel.  

d. Försköningspengar; Gunilla ska skicka in och begära medel för 2020. Marschaller 

ingår i detta.  Blommor 10 000 och anläggning av äng 6 000.  

e. Sponsring från Sparbanken Syd som tidigare 5 000: - Leif skickar in ansökan. 

f. ”Dokumentering av Brösarp i ord och bild”. Studiecirkel leds av Dafvid Hermansson 

med start den 22 januari kl. 18.30 på g:a banken. Samarbete med SPF   

g. Släktforskningsgrupp som också leds av Dafvid Hermansson  

10. Nästa styrelsemöte onsdagen den 12 februari kl. 18.30 då årsberättelse och årsbokslut ska 

vara klart. 

 

Vid tangenterna: Bitte MH  Justeras: Leif Richard           Jan Fridh   


