Protokoll
Fört vid sammanträde 2018-09-12 med styrelsen för Braås samhällsförening
Plats: Braåsgården.
Närvarande: Ingela Blad, Ewa Rooth, Tommy Ingelskog, Magnus Sandberg, Mats Klaeson, Inger
Söderberg, Stellan Andersson, Marcus Klasson, Elin Varde och Jenny Fogel.
§ 1 Dagordning
 Dagordningen godkändes
§ 2 Ekonomi
 Ewa gav oss en ekonomirapport. Vi har 213 716 kronor på kontot och 4106 kronor i
handkassa.
§ 3 Rapport
 Eventgruppen
 Magnus berättade om utvärderingen som gjorts av Braåsfestivalen. Vi fick ett överskott från
festivalen.
Beslut: Ewa skapar ett Eventkonto där överskott från våra event sätts och dessa pengar är
öronmärkta för våra event.
 Ingela har haft kontakt med vår första marknadsknalle till julmarknaden. Vi diskuterade
uppträdande under marknaden. Stellan och Marcus undersöker två alternativ.
 Hela Braås
 Behöver fler engagerade . Det är svårt att få till ett möte. De som var engagerade under
Operan behöver fångas upp igen. Det är viktigt att vi får igång arbetet med att inkludera
hela Braås.
 På lite längre sikt kan gruppen engagera sig i Braås GOIFs satsning på en träffpunkt.
Vilket var ett önskemål som togs upp under Operan.
 Kulturgruppen
 Inget nytt att rapportera
 Samhällsutvecklingsgruppen
 Det ska grävas om och nytt kommunalt avlopp i smalspåret, från Fritidsvägen och fram
till sista bostadshuset innan Pyros. I samband med detta önskar vi att de ser över
dagvattenbrunnen vid torget, som ofta svämmar över.
 Det har varit slutbesiktning av ventilationen på campingen.
 Nu har parkeringsrutorna målats på torget och det nya är att vi har två
handikappsparkeringar.
 Campingen har haft en okej beläggning denna säsong. Inte så mycket i stugorna men det
kan bero på vädret. Vid de varmaste veckorna gick det inte att vistas i stugorna.
Trollingen helgen är nära förestående och under den är det fullbelagt på campingen.
 Våra cyklar till campingen har blivit stulna. Vi kommer annonsera på Facebook efter nya
cyklar.
 Gatlyktorna längs delar av Sjösåsvägen har länge varit släckta. Vid klagomål till
kommunen blev inte allt fixat. Tommy ser över detta.
 Till nästa möte kommer Vidingehem hit och svarar på våra frågor om bland annat
transitboendena
§ 4 Kommunikation
 Marie har börjat sitt arbete med hemsidan. Jenny och Marie samarbetar för att få till en
enhetlig kommunikation utåt via hemsida och Facebook.

§5 Övrigt

• Vi pratade om fakturering och kostnad för hjälp med annonsering i Brasan. Lite hjälp med
annonsen kostar 100 kronor och när vi får göra hela annonsen kostar 300 kronor.

• Att göra listan gicks igenom.
…...................
Ingela Blad/Ordförande

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

