
Protokoll

Fört vid sammanträde 2019-12-10 med styrelsen för Braås samhällsförening.

Plats: Braåsgården

Närvarande: Ingela Blad, Magnus Sandberg, Mats Klaesson, Ulf Johansson, Tommy Ingelskog, 
Inger Söderberg och Jenny Fogel.

§1 Dagordning
• Godkändes

§2 Ekonomi
• Resultaträkning och balansräkning har vi fått inga frågor.
• Budgetförslag är ett arbetsdokument för oss. Den revideras efter mötet. 

§3 Samrådsgruppen
• Bra kreativt möte. Samarbete med skolan förbättras.
• Praktikplatser är svårt att ordna på grund av att det är så många småföretag. Vidingehem 

kommer ordna ferieplatser
• Nattvandrarna och Hållbara Braås presenterades.
• Möte 23.e januari. Fritidsgården i fokus.

§4 Sammhällsutvecklingsgruppen
• Möte med Campingen. De kommer fortsätta nästa år. 
• Badplatserna – Vad förväntas av oss i underhåll mm? Toalett vill vi ha. 
• Vägunderhåll pågår.
• Gatlyktor som fungerar är under arbete men det är svårjobbat.
• Ska vi köpa in körmickar? Nej vi ser inget behov av det. Vi har andra typer av mickar. 
• Vi ska fundera på att köpa in ett rack till mixerbord och övrig lös utrustning.
• Nattvandrarna – har haft möte med kommunen om sponsring mm, möte kommer hållas i 

januari för att få igång verksamheten igen.
• Hundrastgård är en ständig fråga på facebook. Det krävs att någon är ansvarig för skötsel 

annars anordnar inte kommunen detta.
• Gamla Ulvaskogsvallen är i kommunal ägo, men det finns ingen plan för användning. Vi 

kommer försöka få till ett underhåll av t.ex. staket. Vi funderar på vad vi vill satsa på på 
denna yta.

§5 Eventgruppen
• Julstämning – Ewa tar ansvar för chokladhjul. Kurt packar godispåsar. Jenny och Ingela har 

hand om artister. Tommy, Mats, Magnus har hand om tält. Inger håller på med dans kring 
granen. 6 tält och 13 bord bokade och flera bord inomhus bokade. Vi får de till Braåsgården 
vid 11. Samling 11:30 för iordningställande av ljus, ljud mm. Layout är planerat, vi nyttjar 
Braåsgårdens pergola. Magnus köper in lite första priser och Kurt plockar ihop det andra.

• Till nästa år kanske vi ska fundera på att endast ha underhållning, julsmörgås, jultallrik, 
glögg mm och inte marknadsknallar. 

§6 Kulturgruppen
• Vårens nya filmer kommer v.2. Ungdomsfilmerna väljer elevrådet och fritidsgården. 

Bemanning är nästan löst. Filmerna kommer visas onsdagar och lördagar. 1 barnteater 



kommer vara under våren.
• Företagsklubben sponsrar med 1000 kr per barnfilm.
• Möte med filmregion sydost kommer vara i Braåsgården 8.e januari. Vi kan få lite tips från 

de.
• Möte med Tomas Salonen, fritidsgården, v.2 för val av filmer.

§7 Nya lokalen
• Vi flyttar in 4.e januari. Kom och hjälp till att ställa i ordning.
• Braås 125 år kan samlas här.
• Renovering av bord till ny lokal pågår.
• Vi får också lite husgeråd från olika privatpersoner.

 
§8 Övrigt

• Vi behöver köpa in nya tält eller dukar.
• Hur går det med Braåsgårdens styrelse? Det är inte klart än.
• Krisberedskap – Ola Aronsson från Gemla kommer och hjälper oss att sätta ihop en plan.
• Som rastvakt i skolan får man 1 lunch per dag.

Mötet avslutas.

Ordförande, Ingela Blad Sekreterare, Jenny Fogel


