Protokoll
Fört vid sammanträde 2020-02-11 med styrelsen för Braås samhällsförening.
Plats: Braåsgården
Närvarande: Ingela Blad, Ewa Rooth, Magnus Sandberg, Stellan Andersson, Ulf Johansson,
Tommy Ingelskog, Inger Söderberg, och Jenny Fogel.
§1 Dagordning
• Godkändes
§2 Ekonomi
• Inget nytt
•

Direktstöd, kommer sökas inom kort.

§3 Hållbara Braås
• Möte 17.e mars för rapport och landsbygdsprogrammet. Tommy och Ingela åker.
§4 Visionsdokument
• Är nu ok. Vi skickar det nu för tryck.
§5 Brevlåda
• Vår önskan är att vi delar brevlåda med Braåsgården.
§6 Hemsidan
• Vi frågar Erik om han vill och kan.
§ 7 Samhällsutvecklingsgruppen
• krissamverkan. Ett dokument håller på att skapas. Efter årsmötet tar vi tag i kontaktpersoner
i byarna runt
•

Fritidsgården/nattvandrare. Ett möte kommer hållas där de som tog beslut om avstängning i
fältgruppen kommer för att svara på frågor och nattvandrarna kommer

•

Lyset på torget fungerar igen.

•

Möte om Växjö kommun 2030. Ulf och Tommy var där.

•

Elskåpet på ångbåtsbryggan var trasig. Det var skadegörelse. Detta ska fixas inom kort.
Under tiden är det provisoriskt lagat.

•

Översvämning i hembygdsparken. Det håller på att ordnas.

§8 Eventgruppen
•

Möte med gruppen om mopedrallyt i första hand. Magnus bjuder in till ett möte v12 eller 13.

•

Priser har vi en del smått kvar men övrigt.

•

Plym event, hjälper oss gärna med Braåsfestivalen och vill veta budget och har gärna möte.
Vi är intresserade av en artist 45 min – 1h för ca 30 000 kr. Eventuellt vill vi ha hoppborg
och karusell.

•

125 årstema ska vi ha t-shirt och flyer till oss själva för eventet? Vi diskuterade om olika
reklam och affisch möjligheter. Hembygdsföreningen vill också var med.

§9 Röda korset
•

Möte med Röda korset, Vidingehem, Equmenia kyrkan och svenska kyrkan. Vill jobba med
integration i Braås. Idéer om att utveckla språkcafét.

§10 Övrigt
•

Hundrastgården- arbete pågår politiskt mm.

•

Arbete med infoskylt vid rondellen återkommer till våren.

Mötet avslutas.
Ordförande, Ingela Blad

Sekreterare, Jenny Fogel

