Protokoll
Fört vid sammanträde 2018-06-13 med styrelsen för Braås samhällsförening
Plats: Braåsgården.
Närvarande: Ingela Blad, Ulf Johansson, Elin Varde, Ewa Rooth, Magnus Sandberg, Mats
Klaeson, Inger Söderberg, Tore Simonsson, Marit Juho, Lena Svensson och Jenny Fogel.
§ 1 Dagordning
 Dagordningen godkändes
§ 2 Ekonomi
 Ewa gav oss en ekonomirapport, bilaga 1.
§ 3 Rapport
 Mopperallyt
 Det var 58 startande, Vi hade bra väder. Grillen blev dåligt varm bland annat på grund av
blåsten, därför lånar vi Volvos kolgrill nästa år.
 Ingela har varit på positioneringsmöte på kommunen. Det var bland annat kommunens
byalag och kommundelscentra som deltog. Mötet handlade om hur vi bäst säljer Växjö
kommun. Istället för Europas grönaste stad skapar vi nu en ny logga. Denna kan användas
vid evenemang mm.
 Eventgruppen
- Magnus presenterade det fortgående arbetet med Braåsfestivalen. Vi ska börja sälja
lotter till det stora lotteriet.
 Samhällsutvecklingsgruppen
- Ingela är stand in på campingen när Tommy är på semester.
- Vi väntar på att grävningen på västra stranden ska starta.
- Företaget som har gymmet i Braåsgården lägger ner. Kan vi samarbeta med honom i föreningen,
kanske kan han vara med i styrelsen? Frågan tas upp senare.
 Kulturgruppen
- Bemanningen för scensommar är i stort sett klar förutom för det första evenemanget som vi
nyligen fick veta ska vara i hembygdsparken. Björn ser över hur vi gör med det evenemanget.
- Beslut: Samhällsföreningen kan stå för fika till artisterna vid hälften av evenemangen.
 Hela Braås
- Det är svårt att få till möten för att kunna fortsätta arbetet från operan. Inte så många engagerade
men Elin och Inger kommer välja ett fokusområde och bjuda in de som sagt sig vara intresserade av
detta för fortsatt arbete.
- Ett förslag är att starta med fika till självkostnadspris likt det som finns på Ica i Ljungby. Detta kan
vara bra för våra äldre, nyanlända och andra som känner sig ensamma.
§ 4 Att göra listan
 Gicks igenom
§ 5 Övrigt
 Företagsklubben har svarat oss om sponsringen av att köpa in ljusbord till våra evenemang.
De kommer inte sponsra oss bland annat för att de endast sponsrar arbete för/med ungdomar.
 Vi pratade om stationshuset och eventuell renovering av den.
 Vi beslutar att berätta i Brasan om arbetet med fiberdragningen.
 Hur kan vi utveckla Brasan till utseende och innehåll? Vi diskuterar olika alternativ.
Beslut: Elin får i uppdrag att leta upp ett enklare program att göra Brasan i.
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