
Protokoll styrelsemöte Brösarps byagille 19-11-04 

Närvarande: Leif Richard, Bitte Stenberg, Anna Martin, Gunilla Boström, Jan Fridh, Agneta Saedén, 

Rosita Johansson, Bitte M-H, Christina Sigvardsdotter (punkt 5 a) 

Meddelat förhinder: Henrik Christensen, Lena Nyström Rosendal, Anna Emdenborg 

 

1. Mötet öppnas med tårta till vår ålderman som jubilerat 

2. Till justerare utsågs: Rosita Johansson 

3. Föregående protokoll – 

4. Ekonomiska läget 

a. Kontoställning: 80 tusen på konto, handkassa ca 2 000. Inga sponsorpengar kommit 

in ännu.  

b. Medlemsmatrikel, gärna med mailadresser hämtar Bitte hos Henrik. Leif och Bitte 

ringer runt och få tag på medlemmarnas mailadresser. Kan vi framöver ha olika 

priser för medlemmar och icke medlemmar på våra arrangemang? Vi behöver få fler 

medlemmar. 

5. Kommande verksamhet inplanerad:  

a. Julstök: 21 utställare inkl. Smulan och Gästis. Ev. Ytterligare några som får dela 

utrymme. 

i. Inköp av lådor Clementiner ca 4 kilo Christina och 2 lådor skumtomtar 

Agneta. Delas ut av tomten dvs Henrik. Om Henrik behöver tomtekläder får 

han återkomma till Christina.  

ii. Marschaller: Leif. Ev. placeras på ingång via kvarnen så fotgängarna går den 

vägen. 

iii. Gran mitt på gården om Anders C vill. 

iv. Affischer fixar ev Thulin, Christina kollar, annars fixar Bitte MH 

v. Marknadsföring via press och sociala media: Bitte 

vi. Utställarna skänker vinster så vi ordnar lotteri. Dragning i förväg så alla 

genast ser om de vunnit: Gunilla ordnar tre lottringar, utför dragning och tar 

fram vinstlista. 

vii. Färdigställande av resten på torsdagen den 28/11 kl. 10 på Bengtemölla. Alla 

som kan deltar! 

viii. Parkering ordnar Leif/Jan med Elisabeth och BIF. Utställare på ”ovangården”. 

ix. Utsmyckning: Tallris: Ulla och Tom, Girlanger finns i förrådet 

x. Granförsäljning: Agneta, Leif och Jan försöker ordna granar att sälja. 

 

b. Film Darling och Äppelkriget, nästan fullsatta.  

c. Viskonsert Nadja 

i. Inträdet sköter: Gunilla 

ii. Möblering görs på eftermiddagen kl. 16 ca. Alla är välkomna att hjälpa till. 

iii. Vi ska hämta mat på Gästis som musikerna (4 st.) kan få ca kl. 18. Görs av: 

Bitte MH 

iv. Vi kan få sälja dricka och godis i pausen Inköp av äppelmust och vattenflaskor 

sköter: Agneta. Rosita fixar godispåsar från macken. Agneta och Rosita säljer. 

v. Blommor till musiker: 4 buketter, Bitte S fixar. 

vi. Avtackning sköter Leif. 

d. Kulturskolan spelar:  



i. Inträde 60 kronor inklusive fika. Inga och Annika kan baka? Leif kollar. 

ii. Servering av kaffe, från gästis. Saft köps och blandas. Bitte MH 

iii. Presentkort 100 kronor på Bo Olsson till barnen som uppträder. Leif ordnar.  

iv. Bitte MH tar fram affischer med något instrument som bild. 

 

6. Resultat och erfarenheter från genomförd verksamhet: 

a. Filmer, vårens filmer kan Agneta utse. Visar var kuddarna finns 

b. Lönefredag, Mycket lyckat. Fortsätter med liknande i vår, ex Carl Martin-Dahl, Maria 

Anderberg ev. med musiker, Svanhildur m kompisar? Beslut på nästa styrelsemöte. 

c. Österlen lyser: utveckling till nästa år: Vi serverar Soppa (Draksoppa?) på 

Backakrogen ex. vis plus annat kul! Kanske gemensam marknadsföring med 

Scouterna? 

7. Rapport från föreningsrådet 

a. Anna och Leif deltagit. Många föreningar har problem med lokaler. 

8. Kulturutskottet 

a. Sammansättning resten av året; Bitte MH går in som sekreterare. 

9. Hemsidan och sociala media 

a. Hemsidan: Bitte tar med projektor och duk nästa möte så kan vi se hur det ser ut och 

vad som behöver ändras.  

10. Brösarpsboken. Tillgångar i form av Brösarpsboken; finns på ICA, Smulan, Brösarps 

bygdegård, Österlens kött och vilt. Bokansvarig: Rosita Johansson. Går runt och inventerar 

hos dem som säljer. Fråga om Lokalföreningen är intresserade att sälja. Finns ca 25 kvar. 

Nytryck görs ev. i vår. Frågan hänskjuts till nästa möte. 

11. Information till valberedningen inför 2020 

a. Någon som inte kan tänka sig att bli omvald? Tänk på det till nästa möte.  

12. Övriga frågor 

a. På nästa möte lägga en plan för nästa års programpunkter. 

b. Försköningsgruppen gör också en plan med budget tills dess.  

c. Skolgruppen: Christer Yrjas inte nöjd med ritningar på växthuset. Bra ritning krävs för 

att vi ska kunna gå ut med ansökningar och pengar. 

d. Byaängens utökning pågår, trädet borta, brunnen höjs med stenar. Leif, Jan, Henry 

Hansson, Bror Frithiof m.fl. ingår i gruppen. 

e. Eljarödsbadet: Opinionsmöte ägde rum den 3/11. Beslöts att bilda en vänförening; 

Lotta Hedström, Maria Mickelåker, Leif Richard interimsstyrelse. Stadgar för 

vänföreningen sätts på ett möte framöver. Viktigt att marknadsföra även för turister 

bl.a.  

13. Nästa styrelsemöte:  9/12 kl. 18.30 

 

 

Leif Richard   Rosita Johansson  Bitte MH 

 


