
Protokoll
Fört vid sammanträde 2018-08-15 med styrelsen för Braås samhällsförening

Plats: Braåsgården.

Närvarande: Ingela Blad, Ulf Johansson, Ewa Rooth, Magnus Sandberg, Mats Klaeson, Inger 
Söderberg, Maarit Juho, Stellan Andersson, Marcus Klasson och Jenny Fogel.

§ 1 Dagordning
 Dagordningen godkändes

§ 2 Ekonomi
 Ewa gav oss en ekonomirapport. Vi har 258 423 kronor på kontot ovh 4406 i handkassa.

Beslut: Styrelsen beslutar att avsätta 35 000 kronor för campingens verksamhet.  
Styrelsen beslutar att avsätta 50 000 kronor till bildandet av bygdebolag.

§ 3 Träffpunkt Braås GOIF
 Braås GOIF planerar för en träffpunkt  för många sporter vid den nya fotbollsplanen. Där 

ska man kunna utöva t.ex. mountainbike, parkour, boule mm. Det bästa är om vi är flera som
arbetar mot samma mål, då har vi störst chans att få igenom våra önskemål och planer. 
Därför kommer samhällsföreningen och Ingela arbeta hjälpa Braås GOIF i kontakten med 
kommunen.  

 
§ 4 Rapport

 Marknadsföringsgruppen, Brasan
 Vi har nya redaktörer, Elin och Erik Varde.
 Det har köpts in ett nytt redigeringsprogram, Adobe. Det kostar 240 kr/månad.
 Vi är en politiskt och religiöst oberoende förening, men vi låter kyrkan annonsera om sina 

aktiviteter utan att lämna något budskap. Därför bör även de politiska partierna kunna göra 
det. I den senaste Brasan smög sig ett budskap in från ett politiskt parti ochd et kommer vi 
inte tillåta framöver.

 Vi har en ny administratör för hemsidan, Marie Nolin-Folkesson.  
 Samhällsutvecklingsgruppen

 Tommy och Ingela funderar på hur man skulle kunna utveckla campingen för att bland 
annat öka beläggningen.

 Förberedande arbete för tomterna på Västra stranden kommer påbörjas i höst.
 Innan sommaren efterfrågade vi att strandpromenaden skulle belysas fram till 

Kvarnagården. Då man håller på att byta ut belysningen till LED finns inte pengar till 
detta i år. Därför kommer vi få efterfråga det nästa år.

 Under sommaren har det varit skadegörelse på ångbåtsbryggan och badstranden. 
Ångbåtsbryggan är polisanmäld och åtgärdad och kommunen håller på att åtgärda 
problemet med bänkarna på stranden. 

 Hela Braås
 Kommer kraftsamla under hösten och ta tag i de olika punkterna från operan.

 Kulturgruppen
 Scensommar var välbesökt med 60 – 100 besökare per evenemang. På 

kvällsevenemangen serverades glass mm. Det verkar varit uppskattat att vara här i 
hembygdsparken både av besökare och arrangör. Vi kommer vilja ha detta nästa sommar
igen. 

 Eventgruppen, Braåsfestivalen
 Programmet är spikat för Braåsfestivalen och annonsering igång. Vi pratade om 



bemanning och ekonomi. Det ser ut som om vi kommer gå lite plus detta år.
§ 5 Övrigt

 Inget att ta upp.

…................... …...................
Ingela Blad/Ordförande Jenny Fogel/Sekreterare


