Protokoll från PersonalKlubbsmöte
Tid: Måndagen den 6 november 2017 kl 14-15.30.
Plats: Olofströms kommun
Närvarande:
Annika Blissing, Madeleine Kidell, Linda Eriksson, Annika Svensson, Tina Svensson,
Cennedy Vernersson, Helena Oinas-Wihlborg
Justerare
Annika Svensson utsågs till att justera dagens protokoll.
Välkomna
Ordföranden hälsade alla välkomna.
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 avslutas 19 november. Pris till en flitig avdelning utlottas.
Övriga priser (7 000 kronor) blir presentkort hos ”Handla i Olofström” samt
presentkort på Renates, Kickis och Bio Grand.
Bio
Filmen Borg visades den 16 oktober (två föreställningar). Filmen var mycket bra. 52
personer deltog.
Gekås Ullared
Resan till GeKås Ullared fick mycket bra. Mycket folk på GeKås. Kanske ska
veckorna 44-46 undvikas.
Julmarknad på Liseberg
Lördagen den 25 november 2017 har styrelsen tidigare beslutat att ha en bussresa
till Julmarknaden på Liseberg. Pris: 100:- för barn och 150:- vuxna. Anmälningstiden
pågår.

Julkransbindning
Kransbindning 22 november. Ägaren på Råsa är vidtalad att hålla i arrangemanget.
Evenemanget är vid dagens datum fulltecknat. Madeleine deltar på kvällen som värd,
och ordnar fika.
Sylvesterloppet
Styrelsen beslutar att sponsra deltagarnas medlemsavgifter.
KAF-konferens
Årets KAF-konferens var i Vänersborg. Annika Blissing redogör för konferensen.
Ekonomisk redovisning:
Kassören meddelar att vi har 179 227,73 kr på kontot.
Din kurs
Anne Asterhäll som ansvarat för Din kurs slutar sin anställning på Olofströms
kommun. Då ingen annan i styrelsen anser sig ha tid att lägga ner kraft på Din kurs,
beslutas att avsluta samarbetet med dem.
Swisch
Annika Blissing och Romulus Andrea tar reda på om man kan knyta Swisch till vårt
konto.
Nästa möte
Onsdagen den 6 december 2017 kl 14 på Olofströms Kraft AB.
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