Protokoll
Fört vid sammanträde 2020-02-26 med styrelsen för Braås samhällsförening.
Plats: Braåsgården
Närvarande: Ingela Blad, Magnus Sandberg, Tommy Ingelskog, Elin Varde och Jenny Fogel.
Senare kom Inger Söderberg och Mats Klaesson
§1 Dagordning
• Godkändes
§2 Ekonomi
• Vi har fått bokslut.
• Vi har fått ekonomiredovisning
• Dessa redovisningar räcker inför årsmöte.
• Barnsatsning på bio tas från vårt bidrag för ungdomssatsning via nattvandrarna.
• Vi har gått minus med ca 5000 kr på bion år 2019. Kommer vi inte göra 2020 då vissa
ändringar görs.
• Beslut: Styrelsen beslutar att köpa in skivor för konstutställningen, fotoutställning mm.
• Vi ska söka direktstöd för hyra för konstutställningen 9 maj.
§3 Event
• Vårsalong med konstutställning. Flera lokala förmågor. Det är den 9.e maj.
• Artist Braåsfestivalen. Vi har fått lite förslag på artister, nöjeskällan mm. Jenny får i uppdrag
att titta på familjeunderhållning. Vi gör något samarrangemang med Braåsgården för
eftermiddag/kväll.
• Mopedrally i samarbete mopedklubben. Anmälan börjar 09:00 och start 10:30. Vi kommer
inte annonsera med hembygdsparken, för att förhindra missförstånd. Magnus bjuder in till
möte.
• 125 års jubileum, nästa möte 28.e april.
• Flera möten om filmvisning. Första med Filmregion, sedan med fritid, filmregion sydost och
folkets bio med studiefrämjandet.
§4 Årsmöte
• Bokslut klar
• Verksamhetsberättelse klar
• Verksamhetsplan klar
• Visionsprogram är under bearbetning för layout
§5 Samhällsutvecklingsgruppen
• Nattvandrarna – Det har varit lite jobb med samarbete med fritidsgården mm. Möte mellan
nattvandrarna och fritidsledarna för fortsatt samarbete kommer ske snart.
• Säkerhetsarbete - Gemla samhällsförening har visat sitt arbete. Nu kommer vi utifrån detta
utarbeta vår version. Det kommer finnas kontaktpersoner för varje by.
• Röda korset – vi har blivit kontaktade om integration. Det kommer bli samarbete med flera
aktörer för ett integrationsarbete.
• Gatubelysningsmöte med bland annat kommunen. Kartläggning med hjälp av Braåsbor via
anslagstavlan. Kommunen kommer ersätta vissa stolpar och de har lämnat ärenden till
företaget som har skötseln.

•

Möte med kommunen om kaffepeng mm

§6 Samrådsgruppen
• Möte den 23.e april
§ 7 Övrigt
• Inredning till lokalen är under arbete.
• Vissa händelser i Braås är dokumenterade i pärmar och finns i lokalen, bland annat
tidningsurklipp.
• Arbetet med fiberdragning är nu inrapporterat hos kommunen för senare återställning.
Mötet avslutas.
Ordförande, Ingela Blad

Sekreterare, Jenny Fogel

