
Styrelsemöte Brösarps Byagille 190624 

Närvarande: Leif, Anna M, Jan, Gunilla , Agneta, Bitte S och Bitte MH (vid tangenterna) 

Lämnat återbud/ej närvarande: Anna E, Lena RN/Henrik K 

1. Mötet öppnas av Leif Richard 

2. Val av justeringsperson att jämte ålderman justera dagens protokoll: Jan Fridh 

3. Föregående protokoll 190513, Bitte skickar protokoll till Fabian för att läggas ut på 

hemsidan. 

4. Genomförd verksamhet sen förra mötet 

a. Vårbålet 29/5 

+ Vanja Gullstrand och Gullbritt Strand ställde upp med kort varsel plus flera 

duktiga musiker, Många hjälpte till att plocka nässlor till soppan.  

- lite problem med sångare se ovan, bålet fick bli litet för det stora gick inte 

att elda vid denna tid. Upplägg; hur vet vi hur många som kommer? En 

fotbollsmatch samma kväll.  

Förbättringsförslag: - 

Summering: Såldes för 1520kr, 660 kr i kostnader plus blommor 250, 

presentkort 1500 i år  

b. Nationaldagsfirande 6/6 

+ Fantastiskt väder! Välbesökt! Duktig sångerska Svanhilde fick 500:- Trevligt 

med utdelning av stipendier från kommunen. Roligt att scouterna var där med 

sin fika. Bra att flaggstången är flyttad.  

- Inget! 

Förbättringsförslag: Musikkåren orkar inte gå så långt, vill att man börjar på 

Brinkehem, då händer det mer under längre tid där för de äldre att titta på.  

Angående byaängen: 

Lekplatsen utvecklas med vattenlek. Repen sätts upp igen med dämpare runt 

tallen. Bron bort till Gästis ska höjas, för låg frigång. 

 

c. Midsommarfirandet 

+ Fantastiskt fint, underbart med de fina blommorna från Hedblommans 

leverantörer. Många som hade picknic och satt kvar, mysigt! 

- Trist att vi inte hade riktig musik, vissa tyckte det var bättre att man hörde 

musiken och texten bra. Kanske ytterligare någon dans.  

Förbättringsförslag: tipsa om församlingshemmets parkering i 

marknadsföringen framöver. Berätta att det blir två omgångar dans. Ev. 

ytterligare utrymme framöver genom att ta bort buskar. 

 

5. Allt växer i våra odlingar, passa på att ta grönsaker och sallad! 

 

6. Kommande verksamhet, höstens program 

Ansvarig för framtagning av program (utformning, utskrift, vikning och uppdelning till 

utdelare): Bitte MH, Anna Martin Den 8/7 träffas Anna M och Bitte och tar fram en 



utformning av program. Klart för distribution i mitten av juli. 

Distributionslista bifogas detta protokoll. 

a. Allsång söndag 4/8 tid 15.00 Vishäfte  

Picnic! En del bord och stolar finns 

Förberedelser: Ta ner bord och bänkar dit. Jan och Leif fixar.  

Marknadsföring: Pressen:  Sociala media: Affischer: Allt på Bitte   

Inträde 50:- sånghäfte ingår 

Vid dåligt väder inomhus i längan. 

b. Brösarpsdagen söndag 1/9 tid  

Särskild arbetsgrupp 

Dragkamp är förberett. Peter ordnar träningen. 

Käpphästar, tävling med speaker; Agneta fixar kanske från Albo ridklubb eller 

Peder Fredriksson! Göra sina käpphästar hemma eller att det kan göras på 

plats. 

c. Föreläsare i mitten av september i konsthallen. Anna Emdenborg har bollen  

d. Musik, Oktoberfest som Gästis ordnar och samarbetar med 

Österlenbryggarna. Mitten av oktober 

e. Österlen lyser, marschaller.  

f. Kulturskolan på konsthallen. Leif kollar när i november. 

g. Filmvisningar med diskussion i biblioteket. Max 20 deltagare ”Först till kvarn”. 

Fritt inträde 18.30 Agneta meddelar filmtitlar. Onsdagar 9/10, 23/10, 6/11, 

20/11 

h. Julstök 30/11, kl. 11-15 

 

7. Ekonomiredovisning, Henrik ej närvarande. 

8. Hemsida: Brösarp.se är kopplad mer till byagillet än vad vi tidigare har förstått.  

9. Signering av nyckellista. Ta med nycklar till nästa möte. 

10. Nästa möte 15/7 18.30  

 

Vid protokollet 

 

Bitte Müller-Hansen 

 

 

Ålderman Leif Richard   Justeringsperson Jan Fridh 


