Styrelsemöte Intresseföreningen Rusken Runt
Datum: 2010-02-22
Deltagare: Ann-Louise Myrén, Kerstin Hägerström, Christina Lindberg, Babsi
Lechner, Leif Andersson, Ulf Bergman, Gunilla Claesson och Lars-Inge Berggren
1. Christina öppnar mötet.
2. Dagordningen godkändes
3. Christina Lindberg valdes till ordförande
4. Lars-Inge Berggren valdes till sekreterare
5. Till protokollsjusterare valdes Babsi Lecher och Ann-Louise Myrén
6. Föregående protokoll godkännes.
7. Nya styrelsemedlemmar hälsas välkomna till styrelsen.
8. Christina tar upp att vi behöver välja en kassör. Förslag att höra med
Bo-Lennart Andersson. Christina frågar honom.
9. Lars-Inge väljes som vice ordförande.
10. Till våraktiviteten är tanken att vi skall söka bidrag i form av en Leadecheck.
Styrelsen vill gärna att andra föreningar är med i arrangemanget. Ohs byalag
ställer upp och ordnar med grillningen. Ulf kontrollerar om museet kan vara
öppet. Babsi kollar med kyrkan om de är med på en aktivitet. Förslag att
hantverkare och Elisabeth Berglund skulle kunna anordna någon aktivitet i
brukslokalen. Ulf och Babsi hör med Elisabeth, Christina kontrollerar med
hantverkarna. Eventuellt kan vi fråga GV kraft om de vill visa kraftstationen.
Leif frågar fiskvårdsområdet om vi kan få fisktrappan visad. Ulf bokar lokalen
för dagen. Ulf sätts som projektägare för leaderprojektet.
11. Sista anmälningsdag för Rusken runt dagen sätts till 1/5 för deltagande och
30/5 för text och logga till programbladet.
12. Cykelleden bör ses över. Lara-Inge kontrollerar med Sveaskog om de kan
grusa upp på västra sidan med lite finare grus. Bör delas upp mellan styrelsen
så att hela cykelleden blir kontrollerad innan nytryck av karta.
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13. Pilgrimsvandringen är på gång. Det finns en karta framme. Inventering är
utförd med avseende på vad det finns för boende, mat mm. Lederna är klara
flera sträckningar. Nydala är en stor knutpunkt där mycket strålar samman.
14. Protokollet kan enligt styrelsen läggas ut på hemsidan. Ett bra och enkelt
förslag som genomförs.
15. Nya mötesdagar 28/3 kl 18.00, 25/4 kl 18.00 på Café Timjan. 17/6 kl 19.00
avstämning inför Rusken runt på Café Timjan.
Den 28/3 skall vi gå igenom ansökningar till Leader. Fundera kring nyheter
inför Rusken runt dagen. Planering av anslagstavlor och ideélådor, samt
bestämma vem som sätter upp.
Vi ska också diskutera hur styrelsearbetet fungerat 2009, är det något vi skall
ändra på under kommande år?
16. Mötet avslutas.

Vid anteckningarna

Lars-Inge Berggren

Justeras

Babsi Lecher
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