
Protokoll för Samhällsföreningen styrelsemöte 14/9 
Närvarande: Ingela Blad, Jerry Skoglund, Inger Söderberg, Stellan Andersson, Sonny Larsson, Ulf 
Johansson, Tommy Ingelskog, Magnus Sandberg, Klara Joelsson  

Dagordningen godkänns  

Ekonomi 

Stabil ekonomi, saldo på ca 300 000 

 Campingen har betalat hyran 
 Betalat samhällsföreningens hyra i Braåsgården) 
 20 betalande på konsert, intäkterna inne på konto, gick minus.  
 Sökt pengar från VEAB Wexnet 5000+5000 för anordnade av Braåsfestivalen 

Ekonomi i samband med arrangemang  

 Frågetecken kring att vi ofta går back på konserter/kulturevenemang – förhandla lokalpriser 
– Ingela ska kolla upp möjligheter 

 Regler kring biljettintäkter behöver klargöras, om biljetter säljs på annat håll än vid dörren 

Event/kulturgrupp 

 Barnteater 21 nov söndag 
 Filmvisning för daglediga kl 15, tre filmer inbokade. Det behövs någon som säljer biljetter 
 Konsert nästa höst, 25 november (lokalkostnader ska förhandlas först) 

Braåsfestivalen 

 Sponsring sökt, övrigt vilande 

Julstämning 2021 

 Julstämning 2021, avvaktar möte med Braåsgården torsdag 16/9. Tredje advent, 11 
december. Program på tre timmar 

 Tillstånd från lst fixat 
 Julfilm för barn? Ingela kollar 
 Möjlighet till spons från ICA 
 Konsert, Magnus stämmer av med Jenny om något hänt 

Ungdom/integration 

 Fritidsgården öppen tisdag 18.00-21.00 Braås, onsdag 18.00-21.00 Rottne. Helgöppet var 
tredje helg 18-23, med start V36, fredag i Rottne, lördag i Braås. Höstlov V44 ska sakteligen 
börja planeras, då lär fritidsgård vara öppen nästintill varje kväll. 

 Braås skola Skol-IF har bokat sporthallen varannan lördag (jämna veckor, från v 36) kl. 17-19 
för högstadiet. I A-hallen kör vi fotboll, vilket en majoritet av ungdomarna samlas kring. 

 I B-hallen blir det dans/gymnastik/styrka. Tanken från vår sida är i första hand att ge 
ungdomarna en bra helgaktivitet under vintern. 

 Fyra vuxna ledare som delar på ansvaret för dessa lördagar. Aktiviteten är kostnadsfri. 
 En baktanke är också att få ungdomar att träffas och därmed hjälpa integrationen på traven. 

Nattvandring 



Rekryteringsmöte söndag 19 september kl. 16-17.30, Braåsgårdens café, nedre plan. Vi bjuder på go-
fika 

Samhälle 

 Informationsmöte ang ny vattenförsörjning 6 oktober 18.00 Braåsgården- deltagande från 
kommun och länsstyrelsen. Ny vattenförsörjning 

 Tre tomter på g, en såld och två på väg 
 Hyreshus, marklägenheter kommer byggas 
 Laddstolpar, två är på gång. 
 Info-rondellen – plan finns på utseende och konstruktion. Till nästa möte ska det finnas 

prototyp och deadline. Ulf och Magnus ansvarar 

Samrådsgruppen 

 Senaste mötet närvarande representanter från rödakorset, socialkontoret, 
samhällsföreningen, kommunen, svenska kyrkan. Ingela rep oss. Dålig uppslutning på mötet.  

 Fokus på aktiviteter för flickor, kvinnor (barnpassning?) och äldre.  
 Nästa möte 14 oktober 
 Oliver Rosengren kommer på besök 

Turism  

 Förlängning av cykelleden bör tas upp igen- Ingela tar kontakt med kommunen 

Campingen 

 Arbetet verkar löpa på bra 
 Möte fredag 17/9 mellan samhällsföreningen och campingsarrendatorerna Återkoppling 

efter mötet 

Hemsidan – uppdatering med info kring julstämning 2021 

Appen – för att samla info, intresse finns.  

 Uppstartskostnad på 8000–10000, månadskostnad på 2000 kr (kan täckas av 
annonskostnader).  

 Idé presenteras, tas upp på nästa styrelsemöte.  

Övrigt 

 Paddelbanor, Braås GOIF har sök bidrag för utomhusbanor  
 Mötena flyttar fortsättningsvis till måndagar 

Mötet avslutas  

 

Ordförande Ingela Blad 

Sekreterare Klara Joelsson 


