Möte i Kolmileföreningen 2015-01-18

Närvarande: Kenneth Rydiander, Johan Magnusson, Lennart Karlsson,
Jonas Wärn, Bengt-Göran Magnusson, Johan Svensson, Anders
Magnusson, Preben Lund, Bengt Martinsson, Per-Olof Svensson, Nisse
Nilsson, Göran Nilsson, Martins Bengtsson, Ingemar Nilsson, Mette
Adolfsson

§1

Mötet öppnas

§2

Föregående protokoll

§3

Ännu inte klart

• Vi kollar vidare om spån vid Arnudden (Lennart K) och i Glimåkra I
Kvarnavallen (Bengt M)
• Häckarna från Knoxhult – endast 3 där och vi har 3 eller 4 själva.
Vi frågar Anders J om han har några kvar på sågen (Lennart K)
§4

Datum för klyvning
Vi börjar 21-22/3 och fortsätter preliminärt nästa gång
28-29/3 med start kl 8.30. Mette ser till att det finns lunch
och dricka. Johan tar ansvar för hur timret läggs och för
planering av klyvningen.

§5

Ekonomi
Ännu inget svar från banken och Stiftelsen

§6

Underhållning och servering
Stefan på Balders ställer sig mycket positiv till att ta hand
om serveringen. Det finns säkert möjlighet för föreningarna
att bistå honom och därmed kanske kunna få någon
ersättning.

Dönabergarna som spelar irländsk folkmusik kommer fredag d
10/7 kl 19. Kostnad för detta 8000 kr plus resa.
Vi ber kommunalrådet Ingemar Almqvist att inviga milan och
i andra hand Roland Bengtsson.
Bengt Martinsson kollar med underhållare till invigningen
Beslut att döpa milan SALLY – Sven A tar hand om
utformningen.
Inträde 50:-/dag eller flerdagars 100:-. Barn under 16 gratis.
Alla som jobbar betalar 50:- under 8-12/7 därefter betalar
de inget.

§7

Övriga föreningar
Få har visat intresseför milan med LRF och SPF är delaktiga.
Frågan är om överskottet ska gå in till HärlundaFonden eller
om vi ska hålla den mera internt? Vi fortsätter att försöka
engagera dem.

§8

Försäljning av kol
Priset blir 250:-/st och vi ska försöka hitta en bra lösning på
betalningen. Det är också viktigt att vi hittar ett bra system
på bokning av säckarna. Bengt M och Mette ser över
lösningarna.

§9

Förslag att boka buss t/r till milan den 10/7
Vi kollar med Börje/Thomas om möjlighet att köra den
kvällen.

§10

Vaktlistor
Det måste vara 3 personer per pass de första dygnen men
därefter räcker det med 2. Anders har gamla vaktlistor och
utgår från dem.
Sen får vi hjälpas åt att ringa runt. Vi behöver bemanna
8-28/7.

§11

Koja och vindskyddet
Ivarsson är vidtalad och vi får planera renoveringen snart.
Mikael Martinsson frågar Sven och Sune om snickarhjälp
preliminärt 21-22/3. Ström finns framme.

§12

Reklam för kolmilan
’’Här tänder vi kolmila’’ - Anders kollar med Kent-Åke om
hjälp med skyltar. Mats M får lägga bilder på hemsidan också
och får bilderna av Anders.

§13

Säckarna får vi be Roger ta hand om – Mette frågar

Nästa möte – 1/3 kl 16

Vid tangenterna
Mette Adolfsson

