Styrelsemötesprotokoll SPHK – Södra
Vaggeryd, Friluftsgården 2009-01-17
Närvarande: Torbjörn Antonsson, Christel Bengtsson, Tommy Levin, Mari Christoffersson och
Anne Andersson,
1.

Mötet öppnas av v. ordf Torbjörn.

2.

Aktiviteter i höst:
- Träff i kräfttid den 15/8 ordnas av Stefan Håkansson. Mer information kommer på
hemsidan.
- Ev. en Nybörjarträff, Torbjörn ska kolla med Irene om hon kan tänka sig ordna något.
- Grönt Kort kurs kommer att ordnas om ett tillräckligt stort intresse finns bland
medlemmarna. Blir troligen sista helgen i september. Mari jobbar med detta,
intresseanmälningar tas in via hemsidan.
- Kosta Off Snow, årets stora barmarkstävling, blir i Svartbäcksmåla den 14-15/11. Anne
och tävlingskommittén jobbar med denna men funktionärer behövs utöver dessa!

3.

SPHKs arbetshelg den 14-16/8
Mari har bokat på Marieborgs Kursgård i Norrköping och kommunicerar med Agneta,
sekreterare i SPHK centralt, om arrangemanget.
Vem åker från Södra? David och Jeanette ska tillfrågas om någon av dem vill åka, om ingen
annan kan åker Mari.

4.

Utställningen 2010
Det sker en kortare diskussion om platsen kommer att räcka till 2010 då det även är årsmöte
i SPHK centralt ihop med vår utställning. Vi beslutar att hålla kvar vid samma plats som
tidigare år då det är en populär utställningsplats och får se till att planera väl inför och under
arrangemanget.
- Kommunen ska kontaktas för att få reda på alla boendemöjligheter i området!
- Kolla upp om det kan gå att parkera och tälta/ställa husvagn på Pilbågsbanan som ligger
förbi Friluftsgården in i skogen en liten bit.
- Komma ihåg att noggrant planera parkering samt möblering inomhus så att alla får plats!
Då det behövs nya krafter till utställningskommittén så hjälps vi åt att formulera en
efterlysning som ska publiceras på hemsidan. Mari ordnar med detta.

5.

Mötet avslutas.

Justeras: ____________________________ Justeras: _________________________________

Namnförtydl. ________________________ Namnförtydl. _____________________________

