Protokoll
Fört vid sammanträde 2018-11-07 med styrelsen för Braås samhällsförening
Plats: Braåsgården.
Närvarande: Ingela Blad, Ewa Rooth, Mats Klaeson, Tommy Ingelskog, Ulf Johansson, Elin
Varde, Rashid Alsaad, Inger Söderberg, Stellan Andersson och Jenny Fogel.
§ 1 Dagordning
 Dagordningen godkändes
§ 2 Ekonomi
 Ewa gav oss en ekonomirapport. Se bilaga 1.
 Vi behöver kunna hålla isär våra öronmärkta pengar från övriga pengar. Placeringskontot
skulle kunna var det kontot. Vilka pengar som finns på kontot behöver dokumenteras på
något sätt så att vi minns och kommande styrelse ska förstå vad de olika kontona är för
något. Ewa ser över den dokumentationen.
Beslut: Placeringskontot blir det konto som våra öronmärkta pengar läggs i.
 Ingela undersöker om vi slutredovisat direktstödet till Braåsfestivalen.
§ 3 Rapport
 Samhällsgruppen
 Den 22/10 var Ingela på ett möte med kommunledningen. Det gavs information om
omsorgen och om trygghetsberedskap i Kronoberg. Markus Holmqvist berättade vad som
förväntas av kommundelscentren. Den 30.e januari kommer han på vårt styrelsemöte för att
informera.
 Vårt campingavtal har sagts upp. Till nästa säsong måste vi skriva ett nytt avtal med ett
företag. Alla i styrelsen behöver fundera om de vet något lämpligt företag som kan ta över.
 Den 26/11 kommer det hållas ett direktmöte i Braås. Information har getts i Brasan och
kommunen kommer också skicka ut inbjudan till alla berörda i god tid innan mötet. Tommy,
Ingela och Bengt Johanisson i företagarklubben planerar mötet.
 Dagvattenbrunnen vid torget har inspekterats och kommer bli åtgärdad.
 Tommy har kontakt med arenaservice angående vår badplats. Förhoppningsvis kan vi få
natursten på badplatsen.
 Kommunen ska återställa campingen efter grävningen av kommunalt avlopp. Detta kommer
besiktigas innan de anses klara.
 Julgirlangen håller på at lagas för att kunna hängas upp inom kort.
 Arbetet med att få hit laddstationer fortgår.
 Tommy jobbar för att en skylt ska sättas upp om att parkeringen är en 24 h parkering och att
ICAs parkering målas om.
 Eventgruppen
 Programmet för Julstämning Braås är spikat i stort. Underhållningen för kvällen håller
på att ses över. Det vi kommer göra är att sätta upp marknadsstånden, pynta med bland
annat marschaller, anordna lotteri och chokladhjul. Vi köper in 50st marschaller som ska
leda besökare ner till eventet från Sjösåsvägen.
 Mopedrallyt kommer starta på torget 2019. Det kommer underlätta vårt arbete med att
sätta upp tält och grill.
 Kulturgruppen
 Vårmarknaden kommer inte bli av 2019. Konstutställningen som brukar hållas då
kommer istället att vara under mopedrallyt.
 Hela Braås
 Brasan kommer skrivas även på lättare svenska och sedan översättas till några olika
språk. Detta läggs ut på Facebook, och den kommer tryckas och sättas upp på

anslagstavlor på Movägen mm. Brasan används redan idag på språkcafeét och kommer
nu att kunna användas ännu mer.
 Kanske kan även hemsidan översättas på sikt.
§ 4 Kommunikation/Marknadsföring
 Erik och Elin kommer skapa en mejlgrupp så att de som vill få Brasan digitalt enkelt ska
kunna få det.
 Vi diskuterade om vi ska sätta pris på att annonsera på första sidan. Kontentan blev nej, den
ska vara vigd åt information från oss och ifall vi inte har något att informera om kommer de
som bidrar mest till Brasan/föreningen att erbjudas den platsen.
 För att besökare lättare ska hitta information om campingen kommer Ingela be Mari att
länka till campingens hemsida från vår.
 Utgivningsdagarna för Brasan 2019 blir 22/1, 5/3, 7/5, 18/6, 13/8 och 12/11.
§5 Övrigt
 Informationsskylten vid infarten till Braås håller Ulf och Magnus på att se över. Det kommer
inte bli någon förändring i år. Tommy ser över belysningen så den blir komplett.
 Alla berörda ska nu ha fått ett informationsbrev om vad som gäller om de kontrakt som
skrivits med Bredbandsbolaget om fiberanslutning och som håller på att tas över av ett annat
företag.
…...................
Ingela Blad/Ordförande

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

