Intresseföreningen Rusken Runt
PROTOKOLL fört vid sammanträde hos
Maj-Lis Flood, Ivarsbygget
2017-01-16

Närvarande: Christina Lindberg, Lars-Erik Gof , Gösta Gof, Sven-Erik Hansson, Maj-Lis Flood,
Lars-Erik Gustafsson och Barbro Carlsson.
1§

Mötet öppnas

Christina hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§

Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Christina Lindberg
3§

Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Barbro Carlsson
4§

Val av två justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Gösta Gof och Sven-Erik Hansson
5§

Närvarolista

Se ovan.
6§

Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll delades ut och godkändes efter genomläsning
7§

Ekonomirapport

Ordföranden hade 2017-01-09 fått rapport att 74 247 kr finns på kontot
8§

Styrelse 2017

Valberedningens förslag till styrelse presenterades och efter diskussion enades om en
lämplig styrelse att föreslå årsmötet, se bilaga
9§

Inför årsmötet 27 febr kl 19 i Brukslokalen, Ohs

Affischer delades ut till mötesdeltagarna för uppsättning på lämpliga ställen i de olika
hemtrakterna och på Rusken Runt-anslagstavlorna. Annons om årsmötet skall införas i
Finnveden.nu.
Uppdrogs åt Christina att ordna annonsen.
Fråga om även respektive bland Rusken Runt-medlemmarna är inbjudna till årsmötet,
besvarades med ett tveklöst ja – de är välkomna.
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Ordföranden delade ut förberedd dagordning, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse,
motivering för Rusken Runt-profilerna, budgetförslag och ekonomirapport för underskrift,
att granskas inför årsmötet. Allt granskades och godkändes.
Förslag till sekreterare vid årsmötet: Barbro Carlsson.
Förslag till ordförande vid årsmötet : Peter Zamecnik. Uppdrogs åt Christina att fråga
Peter. Alternativ: Sören Eriksson.
Avtackning skall ske av Babsi Lechner och Anne-Li Fernqvist. De får blommor.
Diskuterades matfrågan.
Beslöts: Catering från Köket, Värnamo; libanesisk buffe.
Uppdrogs åt Lars-Erik Gof att beställa och duka upp.
Uppdrogs åt Christina att ordna dricka och tårta.
Underhållningen är bokad. ”Elvis” kommer.
Lotteri : Lotteriring med 200 lotter behövs, liksom skänkta vinster. Ta med på årsmötet!
Christina tar med extra böcker och choklad. Lottpris: 5 kr.
Röda brevlådan vid Rusken Runt-anslagstavlan i Gällaryd ska tömmas.
I byalagens tidningar skall artikel om årets Rusken Runt-profiler in.
Ansökan om bidrag till Rusken Runt-verksamheten skall tillställas Värnamo kommun.
10 §

Rapport från styrelsemedlemmar

Ordföranden har fått meddelande från Sävsjö kommun att de, som ett Leaderprojekt, ska
satsa på Mini-Turistinformation på Spångbergs, Macken Vrigstad, Timjan, Nydala café och
Älgparken.
11 §

Övriga frågor

Maj-Lis tar över Facebooksidan. Bilder kan skickas till Maj-Lis, så ordnar hon så de kommer
in på Facebook.
12 §

Nästa styrelsemöte

Blir det konstituerande sammanträdet efter årsmötet.
13 §

Avslutning

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Justeras:
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Barbro CarlssonChristina Lindberg

Gösta Gof
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Sven-Erik Hansson

