Protokoll från PersonalKlubbsmöte
Tid: Tisdagen den 29 augusti 2017 kl 14-15.30.
Plats: Olofströms kommun
Närvarande:
Annika Blissing, Madeleine Kidell, Linda Eriksson, Annika Svensson, Camilla
Andersson, Anna Lundholm, Romulus Andrea, Tina Svensson
Justerare
Camilla Andersson utsågs till att justera dagens protokoll.
Välkomna
Ordföranden hälsade alla välkomna till höstens första möte. Speciellt välkommen till
Linda Eriksson, Olofströmshus AB.
Dagordningen:
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll:
Föregående protokoll godkändes.

Avslutade/Pågående aktiviteter:
Kulturarrangemang hösten 2017
Styrelsen har vid förra mötet beslutat att sponsra samtliga kulturarrangemang i höst.
Detta gör att medlemmarna själv kan välja vilka arrangemang de vill. Anna Lundholm
skickar underlag till personalklubben för marknadsföring. Erbjudandet gäller även
jazzklubbens evenemang. Pris för medlemmar blir samma som scenpass.

MåVäl hösten 2017
MåVäl-tävling hösten 2017 med vinster för 10 000 kr samt ett pris till en flitig
avdelning. Tävlingen startar 25 september och avslutas 19 november. Pris till en flitig
avdelning utlottas.
Bio
Styrelsen ger Annika i uppdrag att kolla med Grand bio om att se ”Borg” till hösten.
(Datum blir ”Borg” 16 oktober och möjlighet till 2 föreställningar.)
Gekås Ullared
Styrelsen beslutar att ha en resa till GeKås i Ullared lördagen den 28 oktober.
Linda Eriksson beställer buss och Tina och Annika S är bussvärdar. Tina ska försöka
ordna lite priser till tävling i bussen.

Julmarknad på Liseberg
Lördagen den 25 november 2017 har styrelsen tidigare beslutat att ha en bussresa
till Julmarknaden på Liseberg. Buss beställs av Linda Eriksson. Pris: 100:- för barn
och 150:- vuxna. Annika B kollar om man kan få beställa entrébiljetter och vad detta
kommer att kosta. Familjearrangemang.
Julkransbindning
Lokal på Klockrike är beställd till 22 november. Ägaren på Råsa är vidtalad att hålla i
arrangemanget. Max 25 personer, först till kvarn. Pris 50:-. Endast för medlemmar.
Fika ska ingå.
Chess – Kristianstad
Annika B tar reda på mer om denna föreställning, som är till hösten.
Inspirationsdag
Styrelsen diskuterar att anordna en inspirationsdag till våren. Vi tar kontakt med Heja
Hälsan, för att se om vi kan anordna något tillsammans.
KAF-konferens
Årets KAF-konferens är i Vänersborg. Annika Blissing och Annicka Lilliequist deltar.
Ekonomisk redovisning:
Kassören meddelar att vi har 186 467 kr på kontot.
Nästa möte
Tisdagen den 3 oktober 2017 kl 14.00-16.00
Vid protokollet
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Annika Blissing

Camilla Andersson

