Minnesanteckningar från arbetsutskottet, föreningen framåt. 120629
Närvarande: Aage, Jan-Erling, Elisabeth och Monica.
Uppföljning inför nästa midsommar:
 Ha lotterier i början av lekplatsen så att det är lätt att se dem ?
 Kräftlotterier ändras till vinst på siffror istället samt att vi står vid ett bord och säljer
lotterna. Jan-Erling tar kontakt med Håkansson ang sponsring av kräftor i god tid nästa
år.
 Tavellotteriet skall säljas som tidigare men det behövs två säljare så att en kan hålla
upp tavlan så att folk ser den.
 Vi behöver en egen högtalaranläggning som är lätt att förflytta. Ca pris 13 000 kronor.
 Elisabeth arbetar med en inbjudan som kan läggas ut i brevlådorna till nästa år. Trots
hemsida så är det fortfarande det bästa sättet att få hit folk, framförallt till kvällen före
när vi klär stången.
 Det var stor efterfrågan på korv. Vi bör ha korvförsäljning till nästa år.
 Tombolan- värd sitt pris? Vi kollar upp detta samt att vi skulle vilja ha fiskdamm
också. Monica och Elisabeth kollar med Happy Price och 15- kronan i Grebbestad.
För att sammanfatta årets midsommarfirande så var det stor brist på medarbetare. Mycket av
det vi gör och säljer är ju beroende på vädret och att vi har folk som säljer.
Gräsklippning: Det hade varit bra med en uppsamlare och det har hittats i olika prisklasser
och vi tycker att det är lika bra att köpa in den dyrare varianten.
Loppis: 12/7 klockan 14.00 på hamnplanen. Förslag på att vi skall ha en liten kulturvandring i
samhället och ut i stenbrottet där Håkan Nilsson från Veddö kommer att berätta om
stenhuggararbetet. Vi tycker att samma dag och klockan 18.00 blir bra.
Vi har fått en förfrågan om att sätta upp en kajakställning på hamnplanen, men vi avslår detta
pga att vi tycker inte att det är något vi kan ta hand om och ansvara för i nuläget.
Sammanfattningsvis saknas engagemang att vara behjälplig när stången ska kläs och att flera
kan ställa upp till midsommar på utsatta tider.
Årsmöte den 4/8 klockan 17.00. Plats beror på vädret.
Vid pennan Monica Nielsen

