Styrelsemöte i Intresseföreningen Rusken Runt
Den 28 jan. 2014, kl 18.30. Plats : Timjan, Flahult
Närvarande: Alfred Kulling, Stefan Ingvarsson, Leif Andersson, Lars Hjelmqvist
Peter Zamecnik, Christina Lindberg, Kerstin Hägerström (suppleant)

PROTOKOLL
1. Mötet öppnades
2. Christina Lindberg valdes till ordförande
3. Kerstin Hägerström valdes till sekreterare
4. Alfred Kulling och Peter Zamecnik valdes till justerare
5. Närvarande: Leif Andersson, Lars Hjelmqvist, Kerstin Hägerström, Stefan
Ingvarsson, Alfred Kulling, Christina Lindberg, Peter Zamecnik
6. Föregående protokoll justerades och godkändes
7. Informationsskylt avsedd för Svensbygd är färdig. Vägverket ger klartecken när den
kan sättas upp..
8. Rusken Runt 2013
De flesta deltagarna med undantag av ett fåtal har betalat sina avgifter.
För att underlätta hanteringen föreslogs att föreningen till nästa gång skickar ut
numrerade fakturor till deltagarna. Förslaget godkändes.
9. Rusken Runt 2014
Rusken Runt våren 2014 har fastställts till den 10 maj, kl 10-17. Arrangemanget
utannonseras på årsmötet och Christina skickar ut mail till alla medverkande med
information och anmälningsformulär, som måste inlämnas senast den 1 mars 2014.
Styrelsen enades om en avgift på 250 kr.
Beslutades att vårens Rusken Runt koncentreras till 4 platser och eventuellt ytterligare
ett par ställen. Flahults Lustgård och Sandvik är två av hållpunkterna. Besked väntas
från Ohs samhällsförening. Ohsabanan ställer sig positiva. Det vore bra om man kunde
ordna med marknad och museivisning. Christina frågar Gällaryds Intresseförening om
de kan tänkas medverka. Nydala byalag diskuterar ett deltagande med någon form av
arrangemang i klosterträdgården. Svar lämnas när beslut fattats på byalagets årsmöte
den 3 februari.
Ett önskemål är vidare att någon kan ställa upp på den västra sidan av Rusken. Peter
kontaktar därför Lena Larsson, Brunnstorp, och undersöker om hon vill delta. Kanske
kan man ha loppis här. Christina hör med LRF om de skulle kunna ha någon aktivitet i
Brunnstorp samt med Länsstyrelsen som har intressen i naturreservatet i Brunnstorp.
Alfred hör med Horda Musikkår om de kan spela i Ohs med början kl 10. Leif
kontaktar NTF och Närradion, som kanske kan påannonsera arrangemanget.
Affisch med kortfattad information som kan skrivas ut även i svart-vitt och användas i
ett första skede på strategiska platser distribueras via mail.

Alfred kontrollerar priset för framtagning av dekaler.
Beslutades att ta fram en folder på 4 sidor (vikt A-4 ark) med information om
arrangemanget på sid 1, sponsorer på sid 2, aktiviteter och plats på sid 3, och slutligen
en karta på sid 4. Foldern måste delas ut minst 1 vecka före den 10 maj.
Studieförbundet Vuxenskolan hjälper till att ta fram folder och affischer.
Stefan åtog sig att kontakta eventuella sponsorer som Statoil och Jotos i Vrigstad,
Vrigstad Wärdshus samt Svenstigs, Inges El och Stigs i Värnamo. Styrelsen beslutade
att sponsorpengen blir 500 kr.
Ledamöterna ombads tänka över och lämna förslag till namn på arrangemanget.
Pressen kontaktas för reportage.
Ledamöterna uppmanades att påminna om Rusken Runt-dagen på sina respektive
hemsidor.
10. Årsmötet äger rum den 24 februari kl 19 00 på Café Timjan. Som vanligt bjuds på
förtäring i form av smörgåstårta. Det blir också lotterier och underhållning. Christina
försöker hitta lämplig gäst och tar fram förslag till affisch inför årsmötet.
Christina har skrivit en verksamhetsberättelse som mailas ut till ledamöterna. Hon
emotser eventuella synpunkter så snart som möjligt.
Föreningens kassör, Bo-Lennart Andersson, meddelar att revisorerna har
kassaböckerna för revision.
11. Broschyr Rusken Runt
Eftersom Studieförbundet Vuxenskolan inte kan bidra med pengar till den planerade
broschyren/ boken får styrelsen skjuta upp projektet på framtiden och försöka hitta en
annan lösning. Under tiden kan en del av bilderna läggas ut på hemsidan tillsammans
med annat fotomaterial från Rusken Runt-dagen.
12. Inför Rusken Runt augusti 2014
Anmälan om deltagande måste komma in före den 1 april.
Det bör understrykas för de medverkande att det är av stor vikt och avgörande för hela
arrangemanget att broschyren korrekturläses noggrant och innan deadline går ut.
13. Inga övriga frågor
14. Nästa möte: Årsmötet den 24 februari kl 19 på Café Timjan.
Mötet avslutades med välsmakande köttgryta, potatis och sallad samt kaffe och semla.
Vid protokollet:
……………………………………………….
Kerstin Hägerström
Justeras:
……………………………………………….
Alfred Kulling

……………………………………………….
Peter Zamecnik

