Protokoll
Fört vid sammanträde 2022-01-17 med styrelsen för Braås samhällsförening. Mötet var
digitalt via TEAMS.
Närvarande: Ingela Blad, Ulf Johansson, Jerry Skoglund, Sonny Larsson, Stellan Andersson, Inger
Söderberg, Mats Hedin och Jenny Fogel.
§1 Dagordning
• Godkändes
§2 Ekonomi
• 2021 gick plus ca 1600 kr.
• Vi behöver ändra vår försäkring i länsförsäkringar.
§3 Rapporter
• Barnteater 21.e nov: Var en lyckad och populär föreställning. Måste bara vara tydligt från
början vad som gäller, vem som ska göra vad.
• Bio 24.e nov: ca 8 personer. Är för få för att det ska gå runt för oss.
• Julstämning: tyvärr inställt pga Corona.
• Nattvandrarna: 22 nattvandrare på listan men det har varit svårt att få ihop vandringar nu i
november och december. Det viktigaste är att ge signaler om att vi finns även om vi
tidsmässigt inte är ute de värsta tiderna. Möte med fältgruppen är på gång igen i februari,
förra blev inställt på grund av Corona och sjukdom. Fritidsgården kommer också närvara.
• Samrådsgruppen: Socialpedagog finns nu i högstadiet. Det kommer också starta en
skrivargrupp för somaliska kvinnor. En enkät kommer skickas ut till alla boende i Braås som
handlar om hur vi mår, vad vi önskar och vad vi vill. Ska sammanställas till mars/april.
Samhällsföreningen kommer ta del av sammanställning och kan förhoppningsvis få en bra
bild av vad vi bör lägga fokus på framöver.
§4 Campingen mm
• Bidrag till servicehus- har vi fått. Ett avtal med byggfirma finns. Det är bara att köra på.
Håller oss mycket troligt inom budget.
• Avtal med Shaho om toalett och badplats: Inget avtal om att städa toaletten som ställs upp
till simskolan men vi har för Sandskog med kommun. Vi ska göra avtal med Shaho om att ta
hand om badplatserna.
§5 Nutid och Framtid
• Skickade ut ett underlag till Vision, vad ska vi satsa på 2022. Alla har möjlighet att skicka
förslag till Ingela till nästa möte i februari.
§6 Organisation
• Eventsektion- det finns en längtan i samhället efter ett event. Ska vi satsa på en grej i år, typ
127 års firande?
• Ungdomssektion/nattvandrare: Många lärare sjuka eller vabbar så det är stabsläge just nu
och de tror att det kan bli digital undervisning. Fotboll för de äldre barnen på helgen, det är
somaliska föreningen som håller i det. En grupp från 16år och uppåt, en grupp för
högstadieelever. Är mycket populärt inte bara bland somaliska ungdomar, alla är inbjudna.

•
•

Utvecklingssektion
Kultursektion- i vår gör vi ingen bio, vi satsar på teater och musikföreställningar vilket är
det som dragit mest publik hittills.

§13 Övrigt
• Event för våra epa/a-traktor burna ungdomar. Ett samarbete mellan Lammhult, Moheda och
kanske vi. Fråga från Lammhults samhällsförening. Ska vi vara med på något liknande som
var i Vetlanda? Då var det på olika orter olika grejer och återsamling i Vetlanda. Företag som
visar upp sig, fordonen visar upp sig. Jenny kollar vidare vad som förväntas.
• Det har kommit frågor om att campa enstaka nätter även på vintern. Det skulle vara svårt att
få till skottning mm.
• Träffpunkt- har fått in ungefär hälften av finansieringen. Väntar på allmänna arvsfonden.
Funderar också på att göra ett mountainbike spår. Det drivs separat.
• Västra stranden- det ska börja byggas hyreshus snart samt 1-2 villor på gång.
• Ingela har kontakt med trafikverket om att göra säkrare övergång från västra stranden till
ulvaskogsvallen/träffpunkt.
• Har vi något ställe vi kan erbjuda lastbilarna som ställer sig vid Ulvaskogsvallen idag att
ställa upp sig i framtiden? Kom gärna med förslag.

Mötet avslutas.

Ordförande, Ingela Blad

Sekreterare, Jenny Fogel

