Styrelsemöte Intresseföreningen Rusken Runt
Datum: 2013-05-13
Närvarande: Christina Lindberg, Stefan Ingvarsson, Babsi Lechner, Peter
Zamecnik,
Alfred Kulling
1.
Mötets öppnande
2.
Christina Lindberg valdes till ordförande
3.
Babsi Lechner valdes till sekreterare
4.
Till protokolljusterare valdes Stefan Ingvarsson och Peter Zamecnik
5.
Dagordningen godkändes
6.
Föregående protokoll godkändes
7.
Rapport från Länsstyrelsen: Christina ringde till länstyrelsen och frågade om
det finns invändningar mot RR-skylten som vi tänker sätta upp i Sandvik.
Länsstyrelsen ville då ta kontakt med vägverket och ta ut en avgift för detta. Men
eftersom Christina redan var i kontakt med vägverket och inte fick några
invändningar, sätter vi upp skylten utan att göra en ansökan hos länsstyrelsen.
Vi har fått skylten och två anslagstavlor, en till Sandvik som Leif ska sätta upp och
en till Svensbygd.
8.
Offert tryck: Ljungby tryckeri får uppdrag att trycka affischer, banderoller och
pappersskyltar. Bo-Lennart håller i det hela.
9.
Beslut togs att vi beställer banderoller och pappersskyltar till våra sponsorer.
Det blev över många flyers förra året.
10.
Nya aktiviteter under dagarna – avstämning:
Christina pratar med Lars-Erik Gustafsson från Ohsabanan om dem kan tänka sig
någon mer aktivitet på kvällen.
Sigges maskin (Hok) ställer upp några maskiner i Nydala.
Fiskrökaren Rikard Gustafsson (Bringetofta) vill gärna står på någon mer plats och
sälja fisk.
Stefan tar kontakt med Arne Andersson om veteranmopedrally nästa år.
11. Affisch Veterantraktor-rally: Arrangörerna vill ha hjälp med att ta fram en
affisch. Alfred och Stefan tar hand om detta. Det ska framgår att vem som helst kan
anmäla sig till rallyn (med lämplig traktor)
Beslut togs att vi bjuder traktor-ekipagen på en Rallarmacka med kaffe (40.-) i Ohs.
12. Övriga ärenden:
För att deltagarna ska kunna ha siffror med enhetlig utseende på sina skyltar lägger
Christina ut siffror i en Pdf-fil. Så kan alla trycka ut sina egna siffror med samma
typsnitt och storlek.
Peter fixar ”datum” till dem stora banderollerna.
Christina plastar datum till sponsorbanderollerna.
13. Nästa styrelsemöte: 30. maj, 19.00 hos Peter i Värmeshult (kraftstation)

Obs! Ändrat till tisdag, 11. juni 2013, kl. 18.00 !
Gällaryd 2013-06-10
Vid protokollet:
Babsi Lechner

Justeras:
Stefan Ingvarsson

Peter Zamecnik

