Protokoll från PersonalKlubbsmöte
Tid: Onsdagen den 31 januari 2018 kl 14-15.30.
Plats: Olofströms kommun
Närvarande:
Annika Blissing, Annika Svensson, Cennedy Vernersson,
Justerare
Cennedy Vernersson utsågs till att justera dagens protokoll.
Välkomna
Ordföranden hälsade alla välkomna.
Dagordningen:
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll:
Föregående protokoll godkändes.

Avslutade/Pågående aktiviteter:
Kulturarrangemang våren 2018
Styrelsen efterfrågar om antalet personer som utnyttjat bidraget och Anna Lundholm
kommer att skicka detta till ordföranden. Styrelsen beslutar att fortsätta samma
koncept till våren 2018. Erbjudandet gäller även jazzklubbens evenemang. Pris för
medlemmar blir samma som scenpass. Anna Lundholm kommer vid nästa möte att
redogöra för de olika evenemangen. Styrelsen beslutar även att sponsra biljetterna
till Bio Kontrast med 30 kr/biljett.
Sylvesterloppet
Styrelsen har ännu inte fått in faktura över hur många som deltog.
MåVäl våren 2018
MåVäl-tävlingen våren 2018 kommer att pågå 2018-03-12—2018-05-06. Priser för
10 000 kronor utlottas.
Bio
Måndagen den 19 mars 2018 kommer Grand att visa Tårtgeneralen. Två
föreställningar kommer att köras.
GeKås
Tina Svensson och Annika Svensson får i uppdrag att boka ett lämpligt datum.
Därefter måste de meddela Linda Eriksson, så hon kan beställa buss.

Plantera vårblommor
Madeleine Kidell får i uppdrag att kolla med Råsa och Folket Hus angående
vårblomsplantering. (T ex veckan innan påsk.)
Vårruset
Annika Blissing får i uppdrag att tala med Linda Eriksson ang beställning av buss till
Vårruset den 9 maj 2018.
Swisch
Annika Blissing och Romulus Andrea tar reda på om man kan knyta Swisch till vårt
konto.
Övrigt
Önskemål finns om att test Halkbanan. Ett arrangemang till hösten? Cennedy
Vernersson tar kontakt med Halkbanan.
Innebandy, Annika Blissing kollar om sponsring av biljetter till någon match.
Harasjömåla fiske. Annika Blissing får i uppdrag att ta reda på priser inför nästa
möte.
Årsmöte
Årsmöte på Renates 21 mars 2018. Alla handlingar måste vara klara tills nästa möte.
Nästa möte
Nästa möte 28 februari 2018.
Vid protokollet
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