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VRÅ SOCKENMÖTE  
1. februari 2017 kl. 19:00 

 
 
 
1. Mötet öppnades 
Vrå Bygdegårdsförenings Ordförande Hanna Wiberg förklarade mötet för öppnat 
 
2. Sekreterare 
Till sekreterare valdes Mette Kjems Bærentzen 
 
3. Justerare 
Till justerare valdes Margarehta Andersson 
 
4. Föregående mötes protokoll  
Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes. 
 
5. Pågående projekt  
 
Fiber:  
• Förra veckan hade det kommit in så många anmälningar att 

upphandlingsarbetet kunde påbörjas (143 avtal har kommit in).  
• Viktig information kommer att läggas på hemsidan, eftersom det är för dyrt att 

skicka ut med posten.  
• Skyltar om fiber har börjats sätta upp i trädgårdar runt om i Vrå socken.  

 
6. Händer i Vrå 
• Jazz i Baljan 9. Februari kl.  
• Bingo 12. februari, 5. mars och 23. april 
• Påskpyssel 1. april 
• After Work 10. mars 
• Vrå Bygdegårdsförenings Årsmöte 12. Mars 
 
7. Månadsansvarig Vrågården 
Listan för 2017 skickades runt och alla uppmanades att hjälpa till med att ta en 
månad under årets lopp. 
  
8. Ljudabsorbenter 
Tomas Wiberg informerade om att konsulten vi hade hittat var varit f¨robi Vrågården 
och har kommit med ett förslag på vad han skulle rekommendera. Vi börjar med lilla 
salen för att se effekten av det. Vi väntar på en offert på material eftersom vi 
kommer att sätta upp det själv. 
 
9. Städdagar 2017 
Datum för årets städdag(ar) är inte satt ännu, men vi återkommer på nästa 
Sockenmöte. Vi uppmanar alla att vara med och hjälpa! 

 
10. Information från övriga föreningar 
• Hembygdsföreningen: Årsmöte 22. Mars 
• VråIF: Det har varit städdag på gymmet och allt som var sönder har reparerats 
• SPF: Inga representanter till att rapportera 
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11. Övrigt 
• Julmarknaden: Tomas Wiberg rapporterade att det uppskattades att det kom 

300 gäster. Fika inbringade 4.895 kr. (utgift 2.789 kr). Knallar inbringade 3.500 kr. 
Total vinst gick på 6.266 kr. Tips till nästa år: Sätta skylt vid 25:an om julmarknad. 

• Vrås nya postnummer blir 340 10 (början på mars) 
• Vrå Bygdegårdsförening har köpt ny dammsugare 
• Vrå Bygdegårdsförenings styrelse har tagit beslut om att byta ytterdörrar på 

baksidan av Vrågården 
• 13. maj blir det Rally i Vrå Socken (Midsommardansen) 
• Kassören redovisade Vrå Bygdegårdsförenings ekonomi 
 
12. Mötet avslutas  
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet för avslutat. Nästa möte 
blir onsdag 1 mars klockan 19:00.  
 
 
Vid protokollet 
 
Datum 
 
 
 
Mette Kjems Bærentzen 

Justerare 
 
Datum: 
 
 
 
Margarehta Andersson 

 
 
(18 personer, varav 6 personer var från Vrå Bygdegårdsföreningens styrelse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


