
Protokoll
Fört vid sammanträde 2018-10-10 med styrelsen för Braås samhällsförening

Plats: Braåsgården.

Närvarande: Ingela Blad, Ewa Rooth, Magnus Sandberg, Mats Klaeson, Ulf Johansson, Elin 
Varde, Rashid Alsaad, Mari Nolin Folkesson och Jenny Fogel.

Innan mötet presenterade Vidingehem sig själva och sin framtid. Vi fick också möjlighet att ställa 
frågor och föra en diskussion.
 
§ 1 Dagordning

 Dagordningen godkändes

§ 2 Ekonomi
 Ewa gav oss en ekonomirapport.
 Ewa kommer uppdatera kontoplanen med 2 nya konton för våra event och bygdebolaget.

§ 3 Rapport
 Eventgruppen
 Julmarknaden: Vi har just nu ingen kör eller luciatåg. Näst på tur är att fråga svenska kyrkan

och skolan. Det blir Ingela, Jenny och Mats från Braåsgården som har huvudansvar för 
marknaden i år. Just nu är planen att ha knallarna längs med vägen. Ingela ska träffa Mats i 
nästa vecka för att planera ytterligare.

 Hela Braås
 Ett möte har hållits. Man kom fram till att det är bättre om denna gruppen är mer av ett 

forum för idéer och en plats där man lyfter upp olika problem mm, som en tankesmedja.
 En ide som kom upp för att föra fram allt kul och bra som händer på orten är att skapa ett

blad med våra olika verksamheter, organisationer och föreningar samt en karta där detta 
märks ut. Kanske kan den även finnas på våra anslagstavlor i samhället.

 Gruppen kommer bevaka GOIFs planer om att utveckla Ulvaskogsvallen för att det ska 
bli en yta för integration.

 Vidingehem håller på att skapa en ny aktivitetsplats på Movägen. Elin kontaktar 
Vidingehem för att se om invigningen kan inkludera alla i Braås och inte bara boende på 
Movägen. Då kan även detta bli en bra plats för integration och gemenskap.

 Kulturgruppen
 Just nu jobbar vi med julkonsert i samband med julmarknaden.

 Samhällsutvecklingsgruppen
 En ny ansökan har gjorts för att få belysning av strandpromenaden hela vägen till 

Kvarnagården.
 Ingela hjälper GOIF med kontakt med kommunen om utvecklingen av Ulvaskogsvallen.
 Campingen har haft bra beläggningen denna säsong. De har fått tag i en ny cykel.
 Flaggorna och flaggstång ska ner för säsongen i Drettinge.
 Vi pratar om att flaggorna i rondellen och vid Braåsgården är slitna.

Beslut: Ulf fixar nya flaggor till Braåsgården och rondellen.
 Tommy håller på med julbelysningen för i år.
 Vi fortsätter efterfråga åtgärd av dagvattenbrunnen vid torget.
 Ulf kommer undersöka hur det går med utbyggnaden av fiber. Han återkopplar till Jenny

för information på Facebook.
§ 4 Kommunikation/Marknadsföring

 Vi diskuterade om ersättning för arbete med Brasan.
Beslut: Vi ger 12000 kr inklusive moms.



 Mari beskrev sina tankar med hemsidan, om att göra den levande och hon kommer kontakta 
Robert för att lära sig om de olika funktionerna. 

 Vi kommer göra lite förändringar på Facebook för att göra den mer lätthanterlig. Jenny 
kommer lägga till Mari som administratör. Den i styrelsen som vill kunna lägga ut bilder 
mm kan prata med Jenny för den möjligheten.

§5 Övrigt
 I år planerar vi för en gemensam julfest med Braåsgården.
 Vi firar med de som jobbat med braåsfestivalen i april.
 Vi diskuterade vårmarknadens vara eller icke vara. Troligtvis mäktar vi inte med marknaden 

nästa år. Kanske gör vi bara en konstutställning. En ide på tema för ett event är marknad 
med försäljning och byte av växter och fröer.

 Ny skylt vid infarten till samhället. Vad får den kosta? Ska vi satsa på ny belysning? Ska 
skylten sitta högre upp? Magnus och Ulf fortsätter sitt arbete.

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


