
Protokoll
Fört vid sammanträde 2018-04-11 med styrelsen för Braås samhällsförening

Plats: Braåsgården.

Närvarande: Ingela Blad, Ulf Johansson, Tommy Ingelskog, Ewa Rooth, Elin Varde, Magnus 
Sandberg, Inger Söderberg, Mats Klaesson och Jenny Fogel.

§ 1 Dagordning
 Dagordningen godkändes

§ 2 Ekonomi
 Vi fick en ekonomirapport. Vi har 147 953 kr på konto och 7 426 kr  handkassa. Rapporten 

behöver förtydligas med våra inkomster och utgifter.

§ 3 Kommunikation/marknadsföring
 Brasan – Ingela kommer skriva till Alexander om annonspriser till nästa Brasan.
 Annonstapp – Vi har haft mindre antal annonser i de senaste numren av Brasan. Vi kommer 

ta fram en lista över tidigare annonsörer för att kunna påminna om utgivningsdagarna. 
- I nästa Brasan ger vi möjlighet att få den digitalt. Ingela skriver om detta.

 Hemsidan – Vi sänker ambitionen med hemsidan. Tills vi har någon som verkligen brinner 
för att utveckla den kommer vi endast uppdatera med annonser om evenemang och nya 
styrelsen för varje år.

 Flaggor vid Drettinge – Tommy har hittat flaggor med stänger till ett rimligt pris som kan 
sättas upp utan att vara permanenta. Dessa kan på enkelt sätt förlängas för att passa i 
Drettinge. Beslut: Köper in flaggor och förlänger de. 

§ 4 Rapporter
 Eventgruppen – Vårmarknaden måste vi ragga kunder till annars kan den behöva ställas in.

- Ett möte är inbokat för planering av mopederallyt på nationaldagen. Mopedklubben kommer 
bemanna stationerna, planera en sträcka att köra och ordna karta till det. 
-Ett möte är inbokat för att börja planera Baåsfestivalen. Eftersom det ska vara valdebatt kommer vi
få börja tidigare i år, redan klockan 13. Magnus berättade om en plan att uppdatera scenutrustningen
med ljusbord. Beslut: Vi köper in ny scenutrustning för ca 6000 kr och frågar företagsklubben om 
de vill sponsra. Beslut: Vi låter Braåsgården ha grillen i år mot en avgift som matchas mot den som 
Drettinge marknad tar.

 Hela Braås – inget nytt att rapportera.
 Kulturgruppen – inget nytt att rapportera.
 Samhällsutvecklingsgruppen – Vi kommer inte arbeta vidare med att köpa in en ledtavla. 

Det är för dyrt och det finns inte tillräckligt intresse från företagarna att annonsera. Vi 
kommer istället att uppdatera den befintliga välkomstskyltningen. Magnus och Ulf tittar på 
detta.

- Det har varit ett bygdebolagsmöte igen. Ingela utreder ett projekt som bolaget kan startas för och 
som skulle kunna ena braåsborna.
- Ingela blir koordinator för de olika projekten att utveckla sportlivet i Braås.
- Målning av parkeringsrutor på torget är på väg.
- Kommunen har sökt pengar från klimatkontot för att sätta laddstolpar för kommunens bilar på 
Sjöliden och vi vill att de till nästa år söker pengar för att sätta upp stolpar på torget också.
- På campingen håller man på att färdigställa den nya stugan inför att säsongen startar.
- Ett bygdebolag skulle i framtiden kunna ta över campingen.



§ 5 Övrigt
Inget att ta upp.

Att göra:
Aktivitet  Ansvarig Status

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

Skriv om anonspriser i Brasan Ingela

Uppdatera ekonomirapporten 
med inkomster och utgifter 
såsom lokalhyra

Ewa

Lista med trogna annonsörer i 
Brasan och påminna dessa med 
utgivningsdagarna. 

Ewa, Magnus m.h.a. styrelsen

Ragga knallar till 
Vårmarknaden

Hela styrelsen

Uppdatera välkomstskyltningen
vid rondellen.

Magnus och Ulf

…................... …...................
Ingela Blad/Ordförande Jenny Fogel/Sekreterare


