
Styrelsemöte 16 september 2020 på Brösarps Torg kl. 18.00 med kläder efter väder. 

Närvarande: Leif Richard, Henrik Christensen, Jan Fridh, Anna Martin, Bitte (1) Stenberg, Agneta 

Saedén, Rosita Johansson, Göran Alm, Åsa Ohlsson samt Sven G Hultman (valberedning) Återbud: 

Gunilla Boström och Birthe Eriksson 

Punkt Rubrik Beslut/diskussion Ansvarig 

1.  Mötet öppnas Leif öppnade detta utomhusmöte Leif R 

2.  Justerare utses Rosita Johansson utsågs till justerare  

3.  Godkännande av 
dagordning 

Dagordningen godkändes, under Övriga frågor 
skulle cykelbana till Ravlunda tas upp. 

 
 

4.  Ekonomi 
 

Föreningen ekonomi är fortfarande god, vi har ju 
inga aktiviteter så vi gör inte av med så mycket 
pengar men medlemmarna betalar in årsavgift. 

Leif R 
redovisar 
från 
kassör 
Anne-
Marie 

5.  Medlemsläge 
 

Rekryteringsinsatser avvaktar normalt läge med 
aktiviteter. 

Bitte MH 
 

6.  Program 2020 
 

Genomförda aktiviteter: 
Brösarpsdagen i ny tappning. Montern 
plockades ner nu efter mötet, den hade blivit 
något vattenskadad.  
Arrangemanget har varit uppskattat, många som 
varit vid kuben och läst. Kul att skolan var med så 
folk kunde få mer info om den. Åsa påtalade 
vikten av att vara ute i god tid om vi ska göra 
något liknande igen. Detta blev ju lite hastigt 
beslutat, men kul ändå att det blev så lyckat. 
Kulturtrampet. 
Troligen det mest välbesökta kulturtrampet. Upp 
emot 750 sålda kulturtramp. Får fundera över 
ännu bättre marknadsföring nästa år. De som får 
kännedom om det blir så intresserade. Stort tack 
framfördes till Leif och övriga i gänget som år 
efter år får till dessa intressanta skrifter! 
Kommande:  
Studiecirkel om Brösarp återupptas. Start den 5 
oktober kl. 13 i Andrarum Ifs klubbstuga. 
Österlen lyser, lördagskvällen den 31/10.  
Marschaller som vanligt, Bitte S & Co sätter ut i 
byn.  
Leif kom med en idé om ”Silosoppa med 
mys/rys”. Vi kan låta folk köa vid marschaller på 
avstånd utanför och släppa in några i taget. 
Installationer som hänger ner från taket häftigt 
belysta och någon ljudinstallation. Servering av 
värmande soppa. Bitte kollar med Gästis om de 

Hela 
styrelsen 



vill sälja soppa. Ev. att de lagar och byagillet 
säljer. Folk kan ju ta med egen mugg. 
Julstök 28 november  
Farhågor fanns om det går det att genomföra i 
dagens läge? Bitte sammankallar projektgruppen 
Christina, Ulla och Åsa och ser om föregående års 
deltagare vill vara med på någon slags 
”Julstöksrunda” typ konst/matrunda. Henrik 
föreslog en ”enkelriktad” julmarknad på 
Bengtemöllas gård men vi befarade att 
utställarna skulle frysa för mycket. 
Andra aktiviteter: 
Gruppen som arbetar med de små 
Brösarpsvandringarna (lågsko-/stövelrunda) 
återkommer med ett förslag som skickas ut till 
styrelsen på remiss. Ingen reklam, bara kultur 
och natur. Anna Martin skickar ut. 
Torgets utformning 
Kommunen har bett byagillet om förslag på 
utformning av hörnan med fontänen som inte 
fungerar. Förslag: Tallen bort, sirligare träd, 
någon slags vattenfall istället för fontänen som 
inte fungerar. Fler sittplatser. Göran Alm och 
Agneta Saedén gör studiebesök på anläggningar. 
Om fler är intresserade så kontakta Göran. 
 

7.  PR-arbete De fåtal aktiviteter som är igång marknadsförs 
som vanligt, men inga affischer har gjorts på ett 
tag. 

Bitte MH, 
Leif R 

8.  Grupp för 
grönytor, förråd 
och utrustning 

Vattenleken: Nu har rickepumpen kommit och 
hunnit vandaliserats också. Kraftigt regn har sen 
skadat/förflyttat beläggningen.  På fredag den 
18/9 kommer VVS-firma och kopplar in pumpen. 
Diskussion om bäckens ständiga översvämningar 
och förslag om damm för uppsamling av vatten. 
Hänskjuts till grupp som ska svara på 
kommunens ”Natur- och parkprogram”, se 
nedan. 

Jan F, 
Göran A, 
Henrik Ch 

9.  Försköningsgrupp Vid Primula Veris trädgårdsvandring berättade 
Gunilla Boström för de närvarande om 
försköningsgruppen och odlingsrören på 
byaängen. 

Anna M, 
Agneta S, 
Gunilla B 
m.fl. 

10.  Arkivering Grovsortering gjord. Nästa styrelsemöte kanske 
kan hållas i lokalen som nu har fått bra belysning. 
I studiecirkeln ”Brösarp i ord och bild” kommer 
säkert mycket information kunna hämtas från 
arkivet. 

Birthe E, 
Göran A 



 

11.  Övriga frågor Bio på biblioteket i höst: Agneta hade räknat ut 
att 7 personer kan sitta med avstånd i 
biblioteket. Beslöts att vi kör bio för 7 personer 
med obligatorisk föranmälan. Viktigt att vi 
fortsätter med de aktiviteter som går att 
genomföra. Om sedan förhållningsreglerna lättas 
så är det ju lätt att öka med några ytterligare om 
det redan är inplanerat. 
Kommunens ”Natur- och parkprogram” 
behandlas i en grupp som sammankallas av Sven 
G Hultman. Första uppgiften blir att få uppskov 
med inlämningen, 13 dagar är för kort tid, det är 
flera hundra sidor att läsa igenom och sätta sig in 
i! Intresserade av att delta i denna remissgrupp 
är förutom Sven; Leif, Agneta, Åsa och Bitte.  
Det vi redan nu ser att framföra är gång- och 
cykelbana till Ravlunda, översvämningsdammar 
från bäcken. 
Cykling på Gula leden 
Leif har blivit uppringd av markägare som 
hovsamt påtalat att de endast har gett tillstånd 
till vandring på deras mark, inte cykling. Detta får 
förklaras på hemsidan där vi idag uppmuntrar till 
cykling vilket måste tas bort. IT-gruppen 
åtgärdar. Eftersom det är en mycket populär 
aktivitet får vi se över hur vi ska kunna möta 
detta behov. Kanske också ett ärende för ”Natur 
och parkprogrammet”? 

 

12.  Nästa möte och 
Mötet avslutas 

Onsdagen den 14 oktober ses vi på nästa möte, 
förhoppningsvis inomhus då. Kallelse kommer. 
Mötet avslutades av Åldermannen! 

Leif R 

Vid protokollet: Bitte 

 

 

Justeras: Leif Richard/OK via mail  Rosita Johansson/OK via mail 


