
Protokoll
Fört vid sammanträde 2021-01-21 med styrelsen för Braås samhällsförening.

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande: Ingela Blad, Sonny Larsson, Tommy Ingelskog, Magnus Sandberg, 
Inger Söderberg, Ulf Johansson, Stellan Andersson, Mats Klaeson och Jenny Fogel

§1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§2 Ekonomi

Vi tittar på kontot och pratar om hur betalning av hyran av lokalen sker.

§3 Årsmöte

⦁ Torsdagen 18 mars. Vi ska prova digitalt möte. Annonserar mötet via tidning 
och  meddelar att om man vill delta ska man meddela Ingela sin mailadress för 
att få en länk till mötet.

⦁ Verksamhetsberättelse gör Ingela och Magnus. 

⦁ Verksamhetsplan gör Ingela och Magnus. De använder texten från 2020

⦁ Vision 2021, Ingela gör en mindre omarbetning av texten från 2020.

§4 Campingen

⦁ Campingen ska eventuellt upplåta en toalett till badplatsen. Men det är vissa 
funderingar kring avtal och städning.

⦁ Ingela och Tommy håller på att ordna en rostfritt handfat. De tittar på olika 
alternativ.

⦁ Ingela och Tommy ska ordna upp en del så att det är lätt att ta över deras 
uppdrag.

⦁ De håller på att titta på möjligheten att samhällsföreningen inte har campingen 
utan att det går över till Klas, det finns frågor att reda ut.

§5 Hemsidan

Jerry Skoglund kommer hjälpa till. Han kommer lägga upp texter mm.

1



§6 Braås skola

Ingelas frågor ledde till att bland annat rektorerna vill ha möte med Ingela via teams. 

§7 Övrigt

⦁ Tomterna västra stranden- vad händer? Kommunen jobbar på avtal med 
aktörer för hyreshus. Vi jobbar på att få villatomterna bebygda. Kommunen 
jobbar med marknadsföring av tomterna.

⦁ Sonny visar GOIFs planer på träffpunkt vid fotbollsplanen. De jobbar på 
ekonomin just nu. 

⦁ Tommy jobbar med sjömiljön nedanför Benders. Han ser över att få botten 
muddrad i delar av viken och den lilla bäcken.

⦁ Ny infotavla - kontakt tagen och det finns intressenter för att konstruera en.

⦁ Viås kyrka har fått en generös donation.

⦁ Vi kommer prova Teams för samhällsföreningens möten. Jenny bjuder in.

Nästa möte 23.e februari.

Mötet avslutas

Ordförande, Ingela Blad Sekreterare, Jenny Fogel
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