
Protokoll

Fört vid sammanträde 2020-04-15 med styrelsen för Braås samhällsförening.

Plats: Braåsgården

Närvarande: Magnus Sandberg, Stellan Andersson, Ulf Johansson, Mats Klaesson, Sonny Larsson 
och Jenny Fogel.

§1 Dagordning
• Godkändes

§2 Ekonomi
• Vi har sökt utvecklingspeng och kaffepeng från kommunen och fått beviljat 35 000 kr.

• Samhällsföreningens kostnader gicks igenom.

§3 Årsmötets genomförande
• Vi diskuterade lite nya idéer. Vi kan ha det utomhus på sjösidan av Braåsgården. Vi föreslår 

27.e maj klockan 18:00-19:30. Annons i Brasan, Facebook och affisch.

§4 Nattvandring, uppdatering
• Vi bjuder in på våra fester/aktiviteter för att visa vår uppskattning för de.

• Det har varit ett nystartsmöte med 9 st deltagare.

§5 Brevlåda, dekal och nyckel
• Vi har dekal. Brevlåda som det står Braås samhällsförening på. Nyckel till brevlåda är 

ordnat på ordinarie öppettider av Braåsgården, Magnus och Sonny löser hämtning av post i 
semestertider.

 
§6 Iordningställande av lokalen, bänkskiva, projektor mm

• Skåp finns monterade hos Mats ska in i lokalen. Bänkskiva ska beställas av Mats. Magnus är
ansvarig för projektor som kommer installeras snart.

§ 7 Mopedrally
• Vi ställer in nationaldagens mopedrally. Eventuellt görs det ihop med Braåsfestivalen. 

Disskussioner förs med Mopedklubben.

§8 Braåsfestivalen

• I nästa Brasan förvarnar vi om att festivalen är under planering och sedan annons i nästa 
nummer efter det.

• Magnus bjuder in till möte inom kort.

• Vi spånar lite idéer. Kanske liten offert från Plym, någon trollkonstnär för vuxna, på kvällen 
ett quiz först och sedan coverband. Kanske också mopedrally precis när festivalen börjar. Vi 
vill inte göra för stort.



§9 Scensommar

• Vi tillsammans med hembygdsföreningen har bestämt att försiktigt svara ja till detta. Men 
bara att ta emot artisterna och inte servera något till besökare. Kommunen planerar för att 
30/6 barnföreställning Den magiska hatten, 18/7 kvällsföreställning Patrik Isaksson, 21/7 
barnföreställning Den magiska kistan.

§10 Övrigt

• Hundbadplatsen – Skylten är borta. Ska vi ha en ny skylt till badsäsongen? Ja Stellan gör en 
ny när allt öppnar igen.

Mötet avslutas.

Ordförande, Stellan Andersson Sekreterare, Jenny Fogel


