Styrelsemöte Intresseförening Rusken Runt
4/6-2015 hos Alfred i Långstorp
Närvarande: Alfred Kulling, Peter Zamecnik (senare), Babsi Lechner, Stefan och Carita
Ingvarsson, Lars Hjelmqvist, Gösta Gof, Maj-Lis Flood
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Mötet öppnades
Till ordförande för mötet valdes Alfred
Till sekreterare valdes Babsi
Justerare: Stefan och Gösta
Närvaro se ovan
Föregående protokoll godkändes och Christina Lindbergs mejl (skickat 4/6 kl.17:01 till
alla styrelsemedlemmar) lästes upp av Alfred (bifogas som bilaga till protokollet)
7. Planering Rusken Runt 2015
- Anne-Li Fernqvist kunde inte komma till mötet men hjälper gärna till.
- Traktorerna kör på lördag. Startar från Nydala Café kl. 10:00, i Ohs från 12:0014:00, upp till Hjälmsaryd via Målen till Suzis Café (16:00). Prisutdelning för bästa
ekipage ca kl 17:00 på Suzis Cafè. Körsträckan visas på kartan i programbladet.
- Sponsorerna verkar vara klara.
- Vi samlar in sponsorskyltarna, ändrar datum och delar ut igen. Stefan och Carita
samlar in banderollerna.
- Långö kraftstation ska vara öppen för visning.
- Sandvik är tyvärr inte med i år.
- Annonsering: Christina ordnade annonseringen i alla år tillsammans med
Ohsabanan. Alfred pratar med Christina. Var annonserar vi? Förslag: Vision
Höglandet, Finnveden NU, Alvesta Information, Växjöbladet, Smålandsposten
(dyr).
- Programbladet: måste bli färdigt till medlemsmötet den 22/6. Peter skickar ut
korrekturläsning per mejl. Antal broschyrer: 10 000. Peter visar förslag på
framsidan av programbladet. Vill sätta kartan på insidan av omslaget – bra!
- Affischer till Veteranrally fixar Stefan. Han skickar också ut per mejl till alla som
vill ha och skriva ut själva.
8. Övriga ärenden
- Stefan: Hur mycket medlemsavgift betalar de som inte är utställare? Vi tar upp
det på nästa styrelsemöte och bestämmer på årsmötet.
- Haboarps Missionshus: kan nuvarande ägare skriva texten till en
informationstavla? Christina skulle prata med dem. Diskussion om man ska köpa
missionshuset eller ej.

9. Nästa styrelse möte: 22/6 Medlemsmöte kl.18.00 på Café Timjan. Styrelsemöte
efter medlemsmötet!

