Protokoll
Fört vid sammanträde 2018-02-21 med styrelsen för Braås samhällsförening
Plats: Braåsgården.
Närvarande: Ingela Blad, Ulf Johansson, Inger Söderberg, Eva Rooth, Stellan Andersson, Magnus
Sandberg och Jenny Fogel.
§ 1 Dagordning
 Dagordningen godkändes
§ 2 Ekonomi och bokslut
 Magnus och Eva gick igenom bokslutet. Vi har fått godkänt från revisionen. På grund av att
vi köpt en ny stuga till campingen under året gick vi minus.
 Under kommande verksamhetsår kommer vi söka pengar för att utveckla ett bygdebolag,
kaffepengar och utvecklingspeng.
 Under kommande verksamhetsår kommer vi se över intäkterna på campingen. Kanske ska vi
gå jämt ut.
§ 3 Kontoplan
 Ingela presenterade en plan för att dela upp kostnaderna för de olika grupperna på olika
konton. Några grupper kommer även få undergrupper.
§ 4 Brasan/Braåsgården
 För att kunna trycka 7 nummer av Brasan i färg fick vi 10 000 kr av Braåsgården. I år har vi
6 nummer av Brasan och en del pengar kvar på kontot, därför kommer Braåsgåden att ge en
mindre summa i år (hälften av kostnaden för färgtryck).
§ 5 Verksamhetsberättelse
 Godkändes av styrelsen
§ 6 Verksamhetsplan
 Godkändes av styrelsen
§ 7 Plaketter
 Är klara och ska hämtas av Elin
§ 8 Samhällsutvecklingsgruppen
 Faktura till campingen från Söders olja kommer eventuellt att betalas av kommunen. Vi
håller på att se över avtalet.
 Kommunen satsar på laddstolpar för elbilar och vi jobbar för att få några här i Braås.
 Offertförfrågan för ledtavla till infarten till Braås är ute hos företag.
 Gruppen tittar arbetar vidare med att eventuellt bilda bygdebolag.
§ 9 Hela Braås
 5.e mars är det dags för operan
§ 10 Kulturgruppen
 Vi arbetar med konstutställningen under Braås marknad. Björn dubbelkollar att
konstutställare och lokal är bokat samt att bidrag är sökt. I år står vi inte för något snax utan
Braåsgården fixar detta. Björn kommer också att skicka in annons till Brasan.




Scensommar kommer även i år att hållas i hembygdsparken. Dock ska vi se över vem som
håller i fikat.
Björn har blivit anställd av Braåsgården som konsult för att hålla i arrangemang. Han ska
söka bidrag från bland annat kommunen. Arrangemang där sammhällsföreningen är med kan
vi stå som avsändare för bidragsansökan.

§ 11 Eventgruppen
 Annons ska in i Brasan för vårmarknaden. På listan för marknadsknallar som läggs i
Braåsgården ska det stå att man kan hyra marknadsstånd av oss och vad det kostar.
 Kan vi starta mopedrallyt från Braåsgården i år? Beslut tas på mötet i mars.
§ 12 Brasan och hemsidan
 Elin kommer hjälpa Alexander genom att läsa igenom Brasan innan tryck. Det behövs mer
hjälp att hitta vad sm ska stå i Brasan mm. Det kan alla hjälpa till med.
§ 13 Visionsdokumentet
 Vi gick under mötet igenom visionsdokumemt och godkände det för tryck till årsmöte.
§ 14 Övrigt
 Det ser ut som om vi kommer få in nya medlemmar på årsmötet.
Att göra:
 Lägg in annonspriser och vad det kostar att få hjälp med annonserna i kommande Brasan.
…...................
Ingela Blad/Ordförande

…...................
Jenny Fogel/Sekreterare

