Protokoll
Fört vid sammanträde 2018-03-14 med styrelsen för Braås samhällsförening
Plats: Braåsgården.
Närvarande: Ingela Blad, Ulf Johansson, Tommy Ingelskog, Eva Rooth, Elin Varde, Magnus
Sandberg och Jenny Fogel.
§ 1 Dagordning
 Dagordningen godkändes
§ 2 Ekonomi
 Eva redogjorde för nya ekonomisystemet. Kostnader för campingen 2017 behöver redas ut.
 På kontona har vi 171 452 kronor, och i handkassan 7426 kronor
§ 3 Marknadsplats för julmarknaden
 Julmarknaden kommer i år att vara på Braåsgården och hembygdsföreningen kommer ha en
egen marknad.
Beslut: Marknaden hålls lördagen den 15.e december. Då krockar vi inte med någon annan
närliggande marknad och vi kan ha en konsert på Braåsgården efteråt.
§ 4 Samhällsutvecklingsgruppen
 Ingela har pratat med fastighetsägaren och vi kan byta skyltning vid infartskrysset från 23.an
så länge skyltningen inte är permanent.
 För att vi ska kunna ha en ledskylt vid rondellen måste vi bilda ett bygdebolag. Då kan vi
dra av momsen på priset. Innan vi bestämmer oss för att köpa in skylten måste vi säkra
annonsörer och dyl. då skylten är dyr och måste räknas hem på 5 år.
 Det har varit ett möte med Vidingehem. Där vi bland annat fick veta vad som händer med
Migrationsverkets lägenheter.
§ 5 Hela Braås
 Operan har nu varit och flera punkter att arbeta vidare med har tagits fram. Nu ska man välja
någon för att börja arbeta med.
Punkterna man kommit fram till är Bra(ås) ingång, Bra(ås) mötet,Bra(ås) jobb och Bra(ås) framtid.
§ 6 Kulturgrupppen
 Arbetar med Braås marknad och konstutställningen.
§ 7 Eventgruppen
 Arbetar nu med marknaden. Alla behöver hjälpa till med att få dit knallar.
 Till Braåsfestivalen är nu alla partier utom SD inbokade.
 Beslut: Arbeta vidare med barnföreställningen Björn informerat om via mail.
§ 8 Övrigt
 Ingela har pratat med Tekniska förvaltningen om belysning av gång/cykelvägen fram till
järnhandeln.
 Det ska tas fram en ny översiktsplan i kommunen och samhällsföreningen är inbjuden till ett
möte den 2.a maj klockan 18 om detta.

Att göra:
Aktivitet

Ansvarig

Status

Uppdatera visionstexterna –
mitten av februari

Magnus

Klar

Närvara vid kulturgruppens
möte

Björn

Lämna in tavlan med
stipendiater för gravering och
eventuellt få texten färglagd

Elin

Utforma en plan för när olika
saker ska ske - årsplanering
Under 2018 vill vi att det ska
finnas tydliga ansvarsområden
för att få saker gjorda.

Styrelsen utser

Under 2018 ska
programansvarig se till att
hemsidan uppdateras

Styrelsen

Uppdatering av hemsidan

Magnus och Björn m.h.a.
Robban

Hur håller vi hemsidan vid liv? Styrelsen
Lägg in annonspriser och vad
det kostar att få hjälp med
annonserna i kommande
Brasan.

…...................
Ingela Blad/Ordförande

Alexander

Klar

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

