Styrelsemöte Intresseförening Rusken Runt
15/9-2015 Gamla skolan i Möcklehult
Närvarande: Anne-Li Fernqvist, Alfred Kulling, Peter Zamecnik, Babsi Lechner, Stefan och
Carita Ingvarsson, Gösta Gof, Maj-Lis Flood, Christina Lindberg
Stefan visade några bildspel från Rusken Runt dagarna där han och Carita åkte runt och
dokumenterade skyltningen och deltagare som inte var anmälda.
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Mötet öppnades
Till ordförande för mötet valdes Alfred
Till sekreterare valdes Babsi
Justerare: Peter Z. och Carita I.
Närvaro se ovan
Föregående protokoll godkändes och justerades.
Utvärdering Rusken Runt Dagarna 2015
- Dragning av 3 tävlingspriser
1. Ingbert Axelsson, Rörvik 070-6921313; presentkort 200.- Alfreds Praliner
2. Lennart Lindberg, Linköping 070-5568094; presentkort för 2 pers. Julbord på
Café Timjan
3. Gunn-Britt Lydigh, Värnamo 070-6757725; Tomtetåg familjebiljett
Alfred ringer till alla vinnare.
Fint väder under Rusken Runt dagarna och mycket positiv respons från besökare.
Timjan hade lite mindre besökare, annars ungefär lika många besökare som
tidigare år.
Deltagarna i traktorrallyt fick vänta väldigt länge på maten i Suzis café. Maten var
förbeställd. Traktorrallyt missade Målen, där många besökare väntade förgäves
på ekipagen. Hur kan vi göra att det blir rätt nästa år?
”Hoppborgen” vill gärna vara med i Ohs nästa år.
Diskussion om området Rusken Runt. Skall vi utvidga området uppåt mot Fryele
och Vrigstad för att få en bättre balans? Eller förlorar vi då utställare?
Förslag att ha kurser och föreläsningar under RR dagarna.
Vårmarknad 2016? Vi beslutade att inte arrangerar någon vårmarknad.
¤ Café Timjan råkade ut för följande händelse under RR:

LRF ungdomsförbund skulle stå på café området med en mjölkvagn (enligt
programblad) och göra reklam för Sveriges mjölkbönder (båda dagarna) men dök
inte upp på lördag.
När Christina tog kontakt fick hon veta att mjölkvagnen står i Storlycke istället då
de inte hittade till Café Timjan (?). Vincent åkte dit för att prata med
kontaktpersonen och det bestämdes att de skulle stå vid Café Timjan på söndag.
På söndag morgon kommer kontaktpersonen men bara för att tala om att de inte
tänker ställa upp mjölkvagnen på Timjan då de känner sig hotade av Christina och
Vincent (???) . Ett facebook-inlägg från fredag 28/8 bekräftar däremot att
tjejerna redan innan hade bestämt att stå i Storlycke med mjölkvagnen. Christina
och Vincent är besvikna och känner sig lurade. Likaså alla besökare på Café
Timjan som förväntade sig att träffa på mjölkvagnen där.
Vi tar skriftligt kontakt med LRF och informerar om händelsen.
8. Övriga ärenden
- Till nästa års RR söndag kan Stefan värva ”Texas Road Runners” (motorcyklar)
- Förslag: hänvisa i broschyren till att bara de utställare med en gul prick och siffra
är medlemmar i RR föreningen.
- Ändra färgen på skyltarna (pilarna) till gul färg. Alfred kollar i Polen vad det kostar
att ta fram nya pilar och nya banderoller (”Alltid sista helgen i augusti!”)
- Till efterfesten bjuder vi in även utställare som inte är föreningsmedlemmar och
åker snålskjuts RR dagarna.
9. Nästa styrelse möte: Vi beslutade att ordna en efterfest i år, den 19 oktober 2015 i
Ohs (eller Möcklehult) kl. 18.30. Styrelsemöte innan efterfesten, kl.17.00.
Anne-Li ordnar maten.
Christina skickar inbjudan per mejl till alla medverkande.
Årsmöte sista måndagen i februari: 29/2 – 2016

Justerare:

Peter Zamecnik

Carita Ingvarsson

