Protokoll Intresseföreningen Rusken Runt
Måndagen den 22 april 2013
Hemma hos Babsi Lechner

§1. Mötet öppnades av Christina Lindberg.
§2. Till ordförande för mötet valdes Christina Lindberg
§3. Stefan Ingvarsson valdes till sekreterare
§4. Till justerare valdes Leif Andersson och Lars Hjelmqvist
§5. Närvarande vid mötet: Christina Lindberg, Leif Andersson, Alfred Kulling, Babsi Lechner,
Lars Hjelmqvist, Stefan Ingvarsson, Peter Zamecnik.
§6. Förgående protokoll godkändes.
§7. Föreningens nya skylt vid Svensbygd kommer att placeras på privat mark i
nära anslutning till utsiktsplatsen. Christina kontrollerar med Länsstyrelsen om synpunkter.
§8. Årets deltagarantal blir något mindre, medan antalet sponsorer har ökat.
§9. Alla offerter ang. programhäftet är inte klara. Christina samlar in och vidarebefordrar inkomna
offerter till styrelsen för bedömning via mail.
§10. Två olika typer av tävlingar kommer att hållas vid årets RR. En fototävling och en familjetävling.
Vid fototävlingen har besökare för RR möjlighet att skicka in digitala bilder av arrangemanget
(max 2 st./person) Bilderna skickas till Alfred Kulling som akriverar dessa för senare bedömning
av styrelsen. Vinnande bild blir omslag på 2014 års upplaga av RR. Priser: presentkort 3x500 kr
från valfri utställare.
Familjetävlingen består av 5 st. enkla stationer utmed RR färdväg, som kan bestå av t.ex.
bågskytte, bollkastning mm. Stationerna ska placeras så att besökare även kommer till
ytterområden. Tävlingen stämplas i RR programblad. Priser: biljetter till Ohsabanans tomtetåg,
choklad och bok.
§11. Stefan skriver press releaser till närliggande media inför årets RR.
§12. Kvällsaktiviteter på lördagen diskuterades, ev. kommer Leif Andersson Smålandsflotten, Peter
Zamecnik Zätaboden och Ohsabanan att arrangera olika aktiviteter. Restaurant Timjan har
öppet hela kvällen.
§13. Christina ansvarar för framtagning av sponsorskyltar som även kan vara en mindre banderoll.
§14. Inför årets RR kommer material för deltagare att finnas för avhämtning på tre ställen.

Café Timjan Flahult, Alfreds praliner Långstorp, Leif Andersson Smålandsflotten Sandvik.
§15. Ansvariga för uppsättning av stora banderollen och uppställningsplats:
Leif (Vrigstad), Stefan (Bor), Babsi (Vmo golfbana), Christina (Modal).
Uppsättning senast 20 juli. Nytt datum måste finnas på banderollen.
§16. Informationsmöte och korrekturläsning för deltagare kommer att anordnas på Restaurang
Timjan måndag 13 maj kl. 19.00
§17. Christina informerade om att föreningens skylt utmed väg 127 Nydala vandaliserats.
Men att den kanske tillfälligt går att reparera.
En annan tråkig nyhet var att Värnamo Turistbyrå kommer läggas ner den 30 aug.
§18. Nästa möte blir på Restaurant Timjan den 13 maj kl. 18.30 (före informationsmötet).

Värnamo 2013-04-23

Stefan Ingvarsson

Justeras

Justeras

Leif Andersson

Lars Hjelmqvist

