Dagordning Styrelsemöte Brösarps Byagille 13/1 2021 kl. 18.30 via Zoom
Närvarande: Leif Richard, Anna Martin, Bitte Stenberg, Agneta Saedén, Rosita Johansson, Göran Alm,
Åsa Ohlsson, Inga-Lena Wernersson, Bitte Müller-Hansen.
Lämnat återbud: Gunilla Boström, Birthe Eriksson, Henrik Christensen
1. Mötet öppnas av Leif.
2. Till justerare utses Rosita Johansson
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomi, fakturering av årsavgifter.
Totalt drygt 99 000 på tre olika konton efter att nytryckning av ”Boken om Brösarp” är
betald.
Fakturering av årsavgifter startar så snart vårens program ligger ute så vi kan visa vad som är
på gång, förhoppningsvis. Med hjälp av medlemsmatrikeln ska vi kunna skicka ut fakturor.
Åsa väntar på ytterligare några mailadresser att lägga in.
6. Förslag på verksamhetsberättelse.
Bitte har skickat förslag till Leif som vi sen distribuerar till alla ledamöter inför nästa möte.
7. Kommande aktiviteter
a. Föregående års program i repris: Bitte vidtalar Sebastian om fallskärmshopp på
nationaldagen. Resten ligger inlagt enligt förslaget från 2020 som vi försöker
upprepa, dock inte sillafrukosten som inte är lämplig så nära i tiden.
b. Förslag på vandring med lågskopromenaden som underlag. Anna Martin skriver
frågor. Vi inväntar något lättade restriktioner.
c. Brösarp i ord och bild.
Inga intervjuer påbörjade pga. restriktioner.
Leif har fått filmerna överförda till USB-minne. Hela styrelsen och ev. någon äldre
Brsöarpsbo bör se filmerna för att kunna besluta om vad som ska plockas bort
samt bestämma vilka deltagare det är i filmerna. Förslag på visning i Konsthallen
där vi kan hålla gott avstånd. Bror Frithiof framfördes som en person med god
personkännedom om äldre medverkande i filmerna. Leif Richard arrangerar.
d. Coronaanpassade aktiviteter under våren. Enligt program och punkt b ovan.
8. Torgets utformning: Väntar på besked från kommunen.
Brobygget mellan Gästis och byaängen framflyttat till våren
9. Promenaderna: Åsa har fått underlag för att förbättra kartorna. Tryckning kan göras på Åberg
i Tomelilla eller Österlentext. Anna förhör sig om pris för tryckning.

10. Boken om Brösarp. ICA har köpt och har exponerat bra. Brösarps Kött och vilt samt
lokalföreningen ska få i slutet av veckan då Rosita har tid för det.
11. Frågor hänskjutna till detta möte: Cykelled, MBT-leder; inget nytt f.n.
12. Övriga frågor
Årsmötet: förslag på ett ”pappersmöte” där medlemmarna får punkterna som ska röstas om.
Det verkar dröja innan restriktionerna släpper och styrelsen vill gärna ha år 2020 avslutat
formellt. Bitte tar fram formulering till nästa styrelsemöte och därefter kan vi skicka ut
meddelande till alla medlemmar.
Ny frivillig i försköningsgruppen: Ellinor Johansson har anmält sig villig att delta i arbetet.
Leif meddelade att byagillets förra sekreterare Monica Lindén avled på nyårsafton. Byagillet
deltar med några personer på begravningen i mån av plats och skickar blommor.
13. Nästa möte och årsmöte
24/2 via Zoom. Inga-Lena skickar ut länk.
14. Mötet avslutades och det kan konstateras att Zoom-möte fungerar bra, dock trist med de
medlemmar som inte har utrustning att delta.

Vid protokollet Bitte Müller-Hansen
Justeras:

Leif Richard

Rosita Johansson

