Protokoll
Fört vid sammanträde 2018-05-16 med styrelsen för Braås samhällsförening
Plats: Braåsgården.
Närvarande: Ingela Blad, Ulf Johansson, Tommy Ingelskog, Ewa Rooth, Alexander Karlsson,
Magnus Sandberg, Mats Klaeson, Stellan Andersson och Jenny Fogel.
§ 1 Dagordning
 Dagordningen godkändes
§ 2 Ekonomi
 Vi fick en ekonomirapport där vi fick förtydligat om transaktionerna mellan brasgården och
samhällsföreningen samt hur pengarna är uppdelade mellan de olika arbetsgrupperna. Vi har
totalt 248 931 kr. Detaljerna finns som bilaga till protokollet.
 Ingela har stämt av med Braåsgården om vad de är skyldiga oss och vi hjälps åt att hålla koll
på kvitteringen.
§ 3 Loopia
 Vår hemsida har fått en ny domän. Företaget som har vår domän har bytt namn till Loopia.
Därav en ny domän.
§ 4 Företagsklubben angående sponsring
 Ingela kontrollerar om vi fått sponsring från företagsklubben
§ 5 Gåva från Braås Bangolfklubb
 Vi har fått en gåva från Braås Golfklubb när de lade ner sin verksamhet. Ingela skrev at tack
till de som publicerades i senaste Brasan.
§ 6 Rapporter
 Samhällsutvecklingsgruppen
– Flaggor i Drettinge kommer inom kort att monteras upp.
– Kommunen bjöd in till ett möte om en fördjupad översiktsplan där Braås ska ingå. Det var
bland annat Ingela och Tommy som deltog och man diskuterade Braås framtida utveckling.
– Under ovanstående möte togs Braås GOIFs aktivitetsområde upp. Den planeras vid nya
Ulvaskogsvallen.
– Arbetet med en LED-tavla som välkomstskylt är nedlagt och upphandlingen med företaget
är uppsagt.
– En förfrågan gjordes om vad som händer med Järnvägsstationen vilket inte gav någon ny
information. Eventuellt kommer ny förfrågan göras till kommunen.
– Campingen: Renovering av ventilationen är klar och den blev överdimensionerad. Den nya
stugan är i princip klar. Vi har 3 år kvar i avtalet med kommunen och vi bör ha pengar på
kontot för de 3 åren om vår arrendator skulle försvinna sam lite extra för försäkring mm.
 Eventgruppen
– Vårmarknaden blev inställd eftersom det blev för få knallar. Till nästa år kan vi fundera på
att ha ett tema istället t.ex. närproducerat eller bondens marknad.
– Vi pratar bemanning på mopperallyt.
– Det är viktigt att vi får många sponsorer till Braåsfestivalen i år. För att det ska ske måste
de som lovat kontakta företag göra det inom kort.
– Prislistan till Braåslotteriet är i princip klar. Vi måste börja sälja lotter i tid så vi inte har
för många lotter kvar på festivaldagen.



Kulturgruppen
–Utställningen med Tobias Mannerstorm var lyckad. Det var en strid ström av besökare och
några tavlor blev sålda.
–Arbetet med scensommar är i full gång och bemanning håller på att fastställas.
 Hela Braås
–Inget nytt
§ 7 Övrigt
 Vi kommer annonsera på Facebook om ett prova på år i föreningen och att arbeta med våra
event mm.
 Vi pratade om våra nya styrelsemedlemmar och att vi önskar att de skulle vara med på
möten så vi fck lära känna de mm.
 I Brasan trycktes en annons om att vi kan hjälpa till att göra annonser men att det kostar och
olika mycket beroende på hur mycket hjälp som behövs.
 Den avställda bilen som stod på parkeringen på torget är på väg bort.
 Laddningsstolpar för elbilar är på gång på Sjöliden och vi har anmält intresse att få det på
torget också.
 Tommy arbetar vidare för att få torgets parkeringsplatser att bli målade.

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

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

