Styrelsemöte 110514
Närvarande:

Frånvarande:

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Alf Gillberg
Evelyn Lidberg
Gerd Polheimer
Alf Persson
Gunilla Johansson
Sven-Erik Hedengrund

0706-627886
0707-603114
031-366 77 15
0705-157580
0706-974389
0705-801216

alf.gillberg@bredband.net
evanlidberg@hotmail.com
polheimer@telia.se
alfpersson@hotmail.com
gunilla.m.johansson@volvo.com
hedengrund@live.s

Fest Kommittén
Maria Augustsson
Ann-Sofie Ström
Annika Andersson
Irene Andersson
Florens Olsson

0393-16317
0707-422 576

maria.vaggeryd@gmail.com
ann-sofie.strom@live.se

0705-363478
0706 -96 226

florence.olsson@comhem.se

Valberedning:
Magnus Dahlgren
Ove Bunk

0707-214454
0735-065239

evanlidberg@hotmail.com

Föreningens uppdrag
Styrelsen diskuterade vad föreningens uppdrag är. Vår roll är inte att vara felanmälare om tex toa papperet tar slut
m.m. Vi är en nöjes och intresse förening som tar tillvara på våra intressen och våra aktiviteter. Vi har ingen avtalad
förhandlingsrätt, men ska, liksom tidigare, på uppdrag av våra medlemsmöten ta upp frågor med campingvärden som
anses tillräckligt viktiga ur vårt gemensamma intresse och perspektiv för oss som campare/långliggare.

Felanmälan
Vem felanmäler vi till? Är det till Arne eller Receptionen ? Alf pratar med Arne.

Frivillig medlems avgift
Vi har inget medlemsregister. Medlemsavgiften är 50 kr för 1 person 100 kr för en familj. Det är pga detta och
lotteriförsäljningen som vi kan göra lite trevliga aktiviteter.

Punkter Alf pratar med Arne om
o
o
o

Förbättringar på lekplatserna.
Felanmälan.
Skyltar (bättre hänvisning för löscampare)

Vad händer efter 2016?
Söderlund vill gärna ta över tidigare än 2016 men det är inget klart med Arne än, men campingen kommer i alla fall
bestå.

Vårmötet 11/6 kl 13.00
Alf sätter upp lappar på campingen om detta .Några punkter som kommer att tas upp är:
• Föreningens uppdrag.
•
Rapporter från styrelsen,
• Årets program
•
Årsmötet 13/8 kl 13.00.

Midsommarfest
Festkommittén hade som förslag att flytta midsommarfirandet upp till dansbanan, vi hade ingen medlem från
festkommittén att diskutera med men styrelsen var skeptisk till idén. Vid behov får vårmötet avgöra men Alf pratar
med festkommittén före.

Sommarfest
Festkommitten hade en fråga om man kunde bjuda på t ex landgångar i stället för varm mat.
Vi tyckte att dom kunde få bestämma det själva.

Kräftskivan
Vi pratade om att det är så lite folk som går upp och äter vid dansbanan. Vad gör vi åt detta ? Ev. kan vi införa
föranmälan. Vi pratar mer med festkommittén om frågan.

Datum
11//6 kl 11.00 vi träffas hos Gerd och stämmer av dagordningen.

Sekreterare vid mötet
Evelyn Lidberg

