Protokoll
Fört vid sammanträde 2020-01-22 med styrelsen för Braås samhällsförening.
Plats: Braåsgården
Närvarande: Ingela Blad, Magnus Sandberg, Mats Klaesson, Stellan Andersson, Tommy
Ingelskog, Inger Söderberg, Elin Varde och Jenny Fogel.
§1 Dagordning
• Godkändes
§2 Ekonomi
• Förutom det vi fått som ekonomiredovisning har vi har också fått 16 000 kr för höstens
nattvandring.
• Vi önskar en rapport efter evenemangen så vi vet hur det gått.
• Vi gör ett bokslut i år.
• Vi behöver köpa in tältdukar och kommer undersöka hur många och om man kan köpa
endast duk mm.
§3 Event
• Julstämning - vi skjuter på den redovisningen till nästa möte.
Event under 2020
• Julstämning inne på Braåsgården med lite julmat, musik, dans kring gran mm.
• Konsert 14.e september.
• Filmvisning i någon form. Kanske som filmklubb eller event som frukostbio eller
barnvagnsbio.
• Braåsfestivalen med 125 - års tema. Träff den 28.e januari för planering och uppstart.
Fritidsgården kommer få i uppdrag att ordna aktiviteter för ungdomarna. Även kulturskolan
kommer involveras.
• Vårsalong 9.e maj med flera konstnärer och kultur mm.
• Barnteater 26.e april - Tappa en tand.
§4 Samhällsutvecklingsgruppen
• Avtal med badplatserna är undertecknad och inlämnat.
• Avtal om skötsel av badplatsen i Braås och Sandskog med campingen.
• Vi har blivit av med vår julprydnader.
• Problem med belysningen är anmält till One Nordic.
• Vi önskar också med armaturer kring torget. Undersöks med kommunen.
• Belysning ända till järnhandeln. Ligger hos länsstyrelsen för beslut.
• Belysning av gamla kyrkan. Är under arbete med bland annat länsstyrelsen.
• GOIF har sagt upp avtal om gamla Ulvaskogsvallen.
Beslut: Vi jobbar för att delar av vallen ska bli hundrastgård. Vi föreslår att vi står som
ansvariga för underhåll och gör det så länge det finns hundägare som vill sköta underhåll.
• 18.e februari kommer representanter från Gemla samhällsförening och berättar om sin
beredskapsplan för att vi ska få inspiration.
§5 Samrådsgruppen
• Möte 23.e januari – Karin Barrfeldt presenterar en app för att samla all info om ett samhälle.
Student Zina kommer också, hon vill intervjua företagare i Braås.

•

En artikel i SMP om Braås skola. Det kan vi spinna vidare på.

§6 Årsmöte
• 26.e mars.
• Oliver Rosengren är ordförande. Kommer också vara den som håller föredrag om
integration.
• Ledamöter 2020. Vi har förslag på ny kassör och en till ledamot. Fler kvinnor sökes.
Beslut: Ordförande tillsammans med ordinarie ledamöter har befogenhet och ansvar för att
utse nya medlemmar i styrelsen.
§ 7 Övrigt
• Visionsdokument ska skapas. Vi tar hjälp av ansvarig för Brasan, Erik Varde, för
utformning. Ingela skriver ihop en text som skickas ut.
• Vi är i behov av projektor och ett rack till PA anläggning.
Beslut: Styrelsen beslutar att köpa in en ny projektor.
Beslut: Styrelsen beslutar att köpa in ett rack till PA anläggning.
• I den nya lokalen behöver vi hylla för köksförvaring t.ex en köksö. En väggklocka behövs
också
Beslut: Vi köper delar till en köksö från Ikea.
Beslut: Vi köper en klocka från Ikea.
• Vi kommer dela brevlåda med Braåsgården.
• Nyckel till lokalen kommer finnas hos styrelsemedlemmar.
• Röda korset – inventerar integrationsverksamheter i Växjö kommun och undrar vad vi har
för verksamhet i Braås. Inger och Ingela kommer ta ett möte med representanter för
inspiration mm.
• Nattvandrarna ska nu även åka till Rottne.
Mötet avslutas.
Ordförande, Ingela Blad

Sekreterare, Jenny Fogel

