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 Protokoll Styrelsemöte 25 november 2020 via Zoom. 

Närvarande: Leif Richard, Agneta Saedén, Anna Martin, Birthe Ericsson, Bitte Stenberg, Bitte Müller-

Hansen, Gunilla Boström, Göran Alm, Ingalena Wernerson, Rosita Johansson. 

Lämnat återbud: Jan Fridh 

1 Leif Richard förklarade mötet öppnat. 

 

2 Till justerare utsågs Bitte Stenberg. 

 

3 Dagordningen godkändes. 

 

4 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

  

5 Ekonomin är god, kulturtrampet inbringade drygt 30 000 kronor och tipsrundan på 

”Österlen Lyser” gav drygt 3 000 kronor. Snart kommer dock en utgift på 45 000 

kronor för nytryckning av ”En bok om Brösarp”. En aktivitet som Rosita är ansvarig för. 

Bitte M-H uppmanades att lägga ut boken som förslag på julklappstips på sociala 

media. 

 

6 Genomförda aktiviteter sen sist var tipspromenaden. Den blev mycket uppskattad och 

Bitte S hade fått förslag att vi skulle göra det till "vår grej” fler gånger under året tex 

julskyltning eller lönefredagsgrej etc. 

 

7 Kommande aktiviteter: 

a. Förslag på tipspromenad med de två promenader som Anna Martin, Gunilla Boström 

och Birthe Ericsson tagit fram enligt tidigare förslag. ”Lågskorunda” och ”Stövelrunda”. 

Dessa rundor har varit ute på remiss hos flera instanser i byn, Sven Plavén, skolan, Gästis 

m fl. och nu tycke Bitte MH det hade varit kul att låta Brösarpsborna ta del av materialet 

och provgå rundorna. Möte kom dock fram till att under dessa tider med speciella 

förhållningsregler för att stoppa smittspridning så får en sådan idé läggas på is till efter 

nyår. Kanske en trettondagsrunda? 

b. Brösarp i ord och bild; fortsättning på Brösarpsboken i någon form.  Den 19 oktober var 

Leif R, Birthe E, Anna M, och Bitte M-H på besök hos Peter Nilsson och Gunilla Claesson 

för att diskutera hur arbetet gjorts vid förra boken. Peter är den enda som är kvar av den 

gruppen som jobbade med boken vid det tillfället. Det kom fram många bra idéer på 

saker att ta upp i fortsättningen, efter 1986. Flera olika teman med bl.a. aktiviteter som 

skett i skolan.  

Leif har filmer som han lämnat in för att få överfört på USB men de höll för låg kvalitet. 

Nu har 1 av tre originalfilmer hittats men Leif efterlyser 2. Eva Nilsson som jobbar på 

Gästis kanske hade någon? 

Ett 50-tal kassettband finns också att transkribera, är på gång men kanske fler kan hjälpa 

till så det tar fart?  

Nya intervjuer bokas inte förrän Corona har släppt eller vi kan sitta utomhus. 
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c. Coronaanpassade aktiviteter under våren 2021. Programkommittén får i uppdrag att 

planera in samma program som för våren 2020 som inte blev av då. 

 

8 Torgets utformning har tagit form med en slutlig ritning. Kuben står då kvar på samma 

plats som tidigare. Göran Alm har ordnat ett sätt att lösa el och vatten på säkert sätt 

liknande som man gör vi poolbyggen. Leif jobbar på ett förslag till kommunen där vi 

kan presentera en helhetsbild och olika delmoment och vem som ska stå för vad. Mer 

detaljerat på nästa möte. 

 

9 Tunga gruppen rapportera att man har fått ytterligare en person till hjälp, men skulle 

vilja ha ytterligare någon. Bron över bäcken ska Gästis personal och tunga gruppen 

gemensamt jobba med om någon månad. Bänkar utanför Hedblomman finns nu hos 

Henrik för att genomgå samma behandling som de tidigare på vägen mot Bengtemölla 

och på byaängen. 

  

10 Arkiveringsgruppen har inget nytt att rapportera. En del av styrelsen som inte tidigare 

varit i arkivet bestämde möte där den 27/11 kl. 10.  Kommunens arkiveringsansvarige 

ska bjudas dit. Gruppen som jobbar med ”Brösarp i ord och bild bör också se över 

materielat vad intressant som kan finnas där. 

 

11 Frågor hänskjutna till detta möte:  

a. Cykelled mellan Brösarp och Ravlunda. Leif Richard och Sven G Hultman har tagit upp 

detta arbete igen. 

b. MTB-cykling på leder. IT-gruppen måste ta bort den texten där vår hemsida uppmanar 

till det eftersom markägarna på Gula Leden inte har gett sin tillåtelse till cykling. 

Framöver får vi se över om det går att ordna någon led för Mountainbike inom vårt 

område. 

 

12 Övrigt:  

a. Bitte Stenberg meddelade att det blir Luciaridning med facklor av några ryttare i byn, 

bl.a. Ulla och Tom Cronvall och Vanja och Lars Gullstrand som arrangerar detta på eget 

initiativ.  

b. Hedblomman håller öppet sista dagen den 27/11. Försköningsgruppen uppvaktar Marie 

och tackar för dessa år vi fått hennes hjälp. 

c. Erfarenhet av detta digitala möte: fungerade över förväntan för de flesta. Tack Till 

Ingalena som arrangerat. 

 

13 Nästa möte 13 januari 2021 kl. 18. Plats enligt kommande kallalse.  

 

Vid protokollet Bitte Müller-Hansen 

 

 

 

Justeras: Leif Richard   Ingbritt (Bitte) Stenberg  


