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sammankomster 2015
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1. Mötet öppnades av ordf Tommy Berglund, att leda dagens möte utsågs Per-Erik
Karlsson.
Till sekreterare utsågs Hélena Skarin.
2. Per-Erik vidhöll att inga beslut skulle tas utan att förslag skulle tas fram som underlag
till styrelsen för kommande beslut ,därav skulle endast minnesanteckningar göras.

3 Ordförande föredrog planering av verksamheten ,redogjorde för föregående
års verksamhet.
Mötesdeltagarna delades in i 4 grupper, där varje grupp skulle komma fram till
Förslag vad som skulle ingå, samt hur de skulle marknadsföras.
Förslag till styrelsen:
Grupperna kom fram till följande, enligt ranking nedan.

Nr 1 Jul, Påsk, Valborg, Laukerdagen, Onsdagsträffen , Daglediga.
Nr 2 Städ och grilldag prel 13 juni,Pubafton, Paltfest, Surströmming.
Nr 3 Berättarkvällar, Mor och Farsdagscafé övr som nämndes var
Midsommar med lekar.

Per-Erik tyckte att det var av största vikt att bibehålla flexebilitet för verksamheten där
Medlemmarna själva under året kan komma med egna förslag och genomföranden, ex
Som med Mopedens dag, Euskefeurat, Teater o pubkvällar.
Alla aktiviteter marknadsförs via hemsida, gruppen på facebook,digital pelare Arvidsjaur,
och postlådor, vid behov Annonsxet och PT.

Följande personer har anmält sig att delta i respektive aktiviteter:

Jul

Påsk, fiske,teater,pub

Valborg

Laukerdagen

Lars-Åke

Patrik J

Anna Lindblom

Patrik J

Kikki Lövgren

Eli Johansson
Rune Lövgren

Kikki Lövgren
Bernt Lundberg

Tommy Berglund
Bernt Lundberg

Rune Lövgren
Lars-Åke

Hélena Skarin

Hélena Skarin

Daglediga 1 g/månad
ansvarig Gunnel Johansson

Onsdagsträffar
ansvariga Marie Grönlund , Maj-Britt, Marita

Övrigt, Nils Eklund Marie Grönlund ställer upp när de kan på olika aktiv
4. Övr frågor
Tommy Berglund informerade om filmkväll,Bernt ansöker om bidrag från studieförbund.SV
frågan överlämnas till styrelsen.
Förslag, ang påsken, förköp av startkort, utse en Huvudansvarig för Påsknappet.
Hélena skriver tackbrev till Åkrokens Byaförening för gåva till kulturarr samt teater.
Monika föredrog om minnesblad som rör gåva till LaukerLövvikens byaförening ,
skall gå att skrivas ut från hemsidan.

Eli Johansson informerade om projekten fångststig och kvarnen .
Gunnel blir ansvarig för Sameteater/barn 19 mars och Göran Forsmark, ensamteater 27/2
Ordf avslutade mötet

Per-Erik Karlsson

sekr Hélena Skarin

