
 

Protokoll från styrelsemöte 2019-05-13 
Styrelserummet på Vägstationen 

Närvarande 
Leif Richard, ålderman 
Henrik Christiansson, ekonomi och sociala medier 
Bitte Müller-Hansen, sekreterare och programgrupp 
Ledamöter och ersättare 
Anna Emdenberg; presskontakter, Anna Martin; programgrupp, Jan Fridh, Lena Rosendahl Nyström, 
Rosita Johansson, Bitte Stenberg, Gunilla Boström, Agneta Sædén  

1. Mötet öppnas. 
a. Speciellt välkommen till Lena Rosendahl Nyström, flyttat hit från Uppsala, Länna i 

november. F.d. polis, kunnig inom lag och rätt, gillar trädgård och djur, ska jobba på 
Trafikverket i Kristianstad. 
Leif informerade lite om nattpatrullen m.m. 
Övriga presenterade sig.  
 

2. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll: 
Lena Rosendahl Nyström 
 

3. Föregående protokoll 2019-04-08  
OK 
 

4. Utvärdering av genomförd verksamhet sedan förra mötet 
a. Sillfrukost, närmre 100 deltagare. 3 560 kr i intäkt som nu är skänkt till skolan till ett 

utebordtennisbord 
b. Städdag 13/4 Bra press, 30 tal säckar skräp samlades in. Utvärdering; ta mer på 

parkeringarna längs med väg 19. Framöver samarbete med skolan och med Eljaröd. 
c. 1/5 Kick-off på Kulturtrampet med märkestramp. Populärt bland de som deltog, en 

handfull barn och lika många vuxna. Märkestrampen utvecklas och återanvändes. 
d. Plockning av nässlor till nässelsoppa gick förhållandevis lätt. Bitte S hör av sig när det 

är dags att lämna henne de frusna nässlorna till soppan.  
e. Invigning av digital anslagstavla. Vi kan lägga in i turistorganisationens kalendarium 

men får ingen egen inloggning. Ska ersätta turistinformationen som tidigare var på 
Backkrogen.  
Hur får vi den att synas mer? En knallgul ställning runt eller liknande så att den syns 
bättre. En stor vimpel? Sätt affisch i kuben med info om att den finns; x meter bort. 
Bitte MH tar fram affisch för det. 
 

5. Läget för närmast kommande aktiviteter.  
a. Vårbål ”Kristi himmelsfärds afton” 29/5 

Start: kl 19. 
Förarbete 27/5 kl18 



Ängen ska vara klar, bord och stolar avtorkade. Scenvagnen på plats. Högtalare 
ordnar Leif. Leif, Jan och övriga som vill göra en insats kommer den 27/5.  
Sponsring från Sparbanken Syd med små sittdynor? Leif kollar. 200 st? 
Marknadsföring: Pressen: Anna E: Sociala media: Henrik, Affisch: Bitte MH 
Soppservering, funktionärer startar vid 6-tiden: Bitte S, Agneta, m.fl. hågade 
Eldning sker i ett gammalt cementrör pga. Åldermannen öppnar aktiviteten och 
blåser i byahornet.  
Avtackning av avgångna styrelseledamöter i form av presentkort på 300:- från 
Hedblomman till: Monika Lindén, Nenne Arenhill, Sven Johansson, Peter Andersson. 
Bitte S ordnar presentkorten, även till Magnus svärmor, Magnus får ett 
”hedersomnämnande”. 
Kör från Sofiaskolan som leder sången? Leif kollar med rektorn där. 
Plan B: Annars kulturskolan, Bitte S får kolla 
Plan C: kolla allsångshäften, Agneta kan fixa sånghäfte, Lena RN kan starta allsången.  
Talare: Fabian Rimfors 
Utspisning: Soppa (byagillets 30 kr) och korv (Magnus 25 kr?), annat kan man själv ta 
med.  

b. Nationaldagsfirande 6/6. 
Förberedelser: Stolar lämnas kvar sen vårbålet.  
Småflaggor för barnen att vifta med. Bitte S kollar om presentshopen tar in 
småflaggor.  
Programmet lämnar Leif till kommunen för tryckning. 
Sociala medier trummar för det, Henrik. 
Tomelilla ungdomsorkester, sångerska Svanhildur Magnusdottir Skulason, Talare Jan 
Bergström. Fanbärare Henrik. Högtalare: Stefan Ericsson sponsrar med dem. 
Samling vid skolan 17.15. Först till Brinkehem där tre musikstycke spelas och därefter 
till byaängen. Scouterna serverar kaffe och kakor samt korv och arrangerar godisregn 
som ICA sponsrar. 
Blommor till sångerskan och Jörgen (ledaren för musikkåren som dessutom fyller år 
den dagen). Leif meddelar Marie om blommor.  

c. Midsommarfirande 
Förberedelser: Stången kläs med det gröna kl. 18 den 20/6, Leif och Jan fixar Björkris, 
grönt snöre finns i förrådet, torka av bord och bänkar, finns jobb för alla den kvällen.  
Blommor tas med av de deltagande kl. 13 på midsommarafton.  
Glass till barnen fixar Magnus, ca 100 st. som kommer med en faktura på det. 
Marknadsföring: Affisch finns för att ändra datum på, var? Magnus har redan mall. 
Bitte pratar med honom. 
I pressen (Anna E) och på sociala media (Henrik) skrivs in att alla ska ta med sig egna 
blommor. 

d. Allsång 4/8 på Bengtemölla kl. 15 Olseröds badorkester.  
medtag filtar och picknickkorg. 
Marknadsföring enligt ovan: Anna E pressen, Henrik sociala media, Bitte MH affischer 
 

6. Planering inför hösten.  
a. Brösarpsdagen den 1/9 (Första söndagen i september) 

Arbetsgrupp: Gunilla, Jan, Henrik, Rosita, Christina Sigvardsdotter (adjungerad, fixar 
utställare och har utställarkontakt). 
Tidigare plan följs.  



Tältresning: Kräver ganska stort gäng. 
Henry Karlsson och Bror Fritiof sköter gräsklippning och inför större evenemang 
bistår Hans Nilsson från Bonaröd.  
Marknadsföring: Press, sociala medier och affischer som ovan. 
Ankrace; Niklas och Nenne? 
 

b. Filmvisningar: Val av filmer; Yngsjömordet? Med info om det sambandet med 
Brösarp. 
Agneta tar kontakt med Lena, Anna E och Henrik när vi beviljats pengar. Bjud in Tilde, 
Svanhildur och några av ICAs ungdomar som smakråd?  
 

7. Planering av större projekt och resten av årets planering: se nästa styrelsemöte.  
Förslag på ett Leaderprojekt med ”Brösarps-app” samt minigolfbana och cykelaktiviteter i 
silon eller på byaängen? Dansbana? Scen? Vattenlekanläggning? Se Skånes Djurpark. På sikt 
en kommitté för detta. 
Önskelista; konst-is på rinken. Tänk ett önskat läge framöver; föryngra byn! Turism! 
Cykel/vandring och kulturupplevelser.  
Ytterligare projekt; film om Brösarp finns som skulle behöva redigeras och Brösarpsboken 
likaså. 

 
8. Ekonomiredovisning. 

Henrik kan inte bokföra för han får inte inloggningsuppgifter, Bitte skrivet ett missiv med 
Henriks personnummer som signeras. För att Henrik ska kunna bli ny ”admin”, systemet ska 
sen kopplas till Henriks Bank-ID. 
 

a. Behållning 96 000 kr för byagillet och kulturutskottet. F.n. även kontanter i hemmet. 
b. Banken kommer att ta betalt för Swish, 1:50 kr/person. (Gäller endast 123-nummer 

på swish) 
 

9. Hemsidan och sociala medier. 
a. Mycket mer att göra. Rosita kanske också vill göra lite på FB? 

 
10. Övriga frågor:  Nycklar till lokalen: Bitte S, Bitte MH, Agneta. Leif har till förrådet. Sven 

Johansson har en som Jan Fridh ska få. 
En nyckellista med signering tas fram av sekreteraren. 
 

11. Nästa möte:  24/6 kl. 18.30 
 

12. Mötet avslutas 

 

 

Vid tangenterna Bitte Müller-Hansen 

 

 

Leif Richard, ålderman   Lena Rosendahl Nyström, justerare 


