Protokoll fört vid styrelsemöte för Rusken Runt i Flahult 20100328
Närvarande: Christina Lindberg, Babsi Berger, Ann-Louise Myrén, Bo-Lennart Andersson,
Gunilla Claesson, Leif Andersson, Ingvald Petersson och Ulf Bergman.
1. Christina hälsade välkommen samt öppnade mötet.
2. Dagordningen godkändes, därefter bjöds på fika.
3. Till ordförande valdes Christina Lindberg.
4. Till sekreterare valdes Ingvald Petersson.
5. Till att justera dagens protokoll valdes Ulf Bergman.
6. Föregående protokoll finns att hämta på hemsidan.
7. Till kassör för 1 år valdes Ann-Louise Myrén. Tidigare kassören, Lars-Erik
Gustafsson, har lämnat över kassabok och verifikationer dag som ovan.
8. Vår i Ohs 9 maj: En dag som vi lär känna vår bygd och folket i närområdet. Denna dag
träffas vi i Ohs.
a/ Till attraktionerna hör kyrkan, talare prästen Eklund och berättare Lars-Erik Gof,
båda skall tillfrågas.
b/ Åka tåg: Ohsabanan sponsrar och Rusken Runt betalar resten så resan blir gratis.
Biljetter till tågresan hämtas på hemsidan.
c/ Korvgrillning. Ulf B ansvarig, han säljer korv till själkostnadspris, 5:-/st.
d/ Vidings el visar fisketrappan och berättar hur den fungerar.
e/ Guidning av museet.
Dagen börjar kl 10:00 slutar kl 15.00. Varje attraktion håller på ca 1 timma.
9. Rusken Runt-dagens sponsorer är tillfrågade, några har inte svarat men skall
muntligen tillfrågas. En har avböjt att vara med, några nya har tillkommit. Vidare kom
Bo-Lennart med förslag att vi skall samordna broschyren inför Rusken Runt-dagen
och ha en gemensam med Rusken Runt och Ohsabanan i ett, vilket bifölls. Förslag ska
tas fram. Anmälan om deltagande till Rusken Runt-dagen skall vara inne senast 10/4.
10. Förslag om nya anslagstavlor i Gällaryd, Sandvik och Nydala. Ansågs inte behövas, de
befintliga ska ses över av lokala representanter.
11. Idélådorna bör tömmas ofta. Ulf Bergman tömmer i Ohs, Babsi i Gällaryd och AnnLouise i Nydala.

12. Några i Rusken Runt-styrelsen skall ta kontakt med Gällaryds-borna för att få en
dialog med dessa och att i förlängningen ha mer samarbete med dem.
13. Ohsabanan 100 år firas vecka 28. Styrelseledamöter med suppleanter från Rusken
Runt-föreningen medverkar i ett stånd 1 timma var den 10-11 juli.
14. Inga övriga frågor fanns, varför Christina avslutade mötet och tackade för visat
intresse. Nästa styrelsemöte 25 april, kl 18.00 i Flahult.
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