Protokoll från PersonalKlubbsmöte
Tid: Tisdagen den 18 september 2018 kl 14-16.
Plats: Olofströms kommun, kommunkontoret.
Närvarande:
Annika Blissing, Cennedy Vernersson, Tina Svensson, Camilla Andersson, Anna
Lundholm (adj) Annika Svensson, Linda Eriksson, Madeleine Kidell.
Välkomna
Ordföranden hälsade alla välkomna.
Justerare
Camilla Andersson utsågs till att justera dagens protokoll.
Dagordningen:
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll:
Föregående protokoll godkändes.
Avslutade/Pågående aktiviteter:

Kulturarrangemang hösten 2018
Kultursekreterare Anna Lundholm presenterar en del av höstens kulturevenemang.
Styrelsens har tidigare beslutat att fortsätta med samma koncept till hösten 2018, dvs
rabatt på biljetter. Erbjudandet gäller även jazzklubbens evenemang. Pris för
medlemmar blir samma som scenpass. Styrelsen har också beslutat att även
sponsra biljetterna till Bio Kontrast med 30 kr/biljett.
Harasjömåla fiskedag
Styrelsen beslutade vid förra styrelsemötet att arrangera en familjedag med fiske i
höst. Styrelsen beslutade också att ta ut ett pris för deltagande enligt följande: 50
kronor vuxen, 20 kronor barn 7-18 och barn under 7 år gratis. Fiskedagen blir den 30
september. Anmälan sker genom Swisch.
GeKås
Datum för höstens resa blir 20 oktober. Tina Svensson och Annika Svensson är
guider. Linda har beställt en buss. Samma tider som förra året. 150 kronor för
medlem, 250 kronor för medföljande.
Bio
Styrelsen beslutar att visa komedin The Bookclub måndagen den 8 oktober 2018 kl
18 och kl 20. Anmälan via personalklubbens e-post.
MåVäl-tävlingen hösten 2018
MåVäl-tävlingen börjar 2018-09-24 och avslutas 2018-11-18. Kalendrarna ska vara
Personalklubben tillhanda senast den 2018-11-30. En flitig avdelning vinner ett

specialpris. 10 000 kronor avsätts till priser, som är presentkort på Handla i Olofström
och Bio på Grand.
Wellnesskväll på Holjebadet
Styrelsen beslutar att tillsammans med Holjebadet arrangera en Wellnesskväll för
personalklubbens medlemmar. Pris för medlemmarna är 150 kronor.
(Personalklubben sponsrar med 100 kronor och Holjebadet med 100 kronor per
medlem.)
Höstaktiviteter
Ett förslag om julbord kom upp. Helena har kommit med förslag t ex Renates. Inget
beslut idag.
Spökvandring på Bäckskog var ett annat förslag. Tina har kollat priser och datum. I
höst är det fulltecknat. Vi tar upp frågan efter nyår.
Rabatt på hockeymatch Olofström. Cennedy kollar något bra datum.
Lasse Stefans och Thomas Deutgen 395 kronor Kristianstad. Fullsatt redan.
Julkransbindning. Madeleine tar kontakt med Folkets hus och Råsa för datum.
Oktoberfestivalen på Fritzatorpet. Camilla tar kontakt med Fritzatorpet och frågar om
det finns några platser kvar.
Ekonomi
Eftersom kassören inte deltog på mötet, fanns inte någon ekonomisk rapport.
Nästa möte
Ordföranden skickar datum för nästa möte.
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