Möte i kolmileföreningen 2015-03-01
Närvarande: Anders Magnusson, Anna-Karin Henriksson, Preben Lund,
Bengt Martinsson, Martin Bengtsson, Mette Adolfsson
§1

Mötet öppnas

§2

Sedan sist
• Vi kan hämta så många häckar vi behöver från Anders J
• Vi kan hämta ytor hos Ivarsson
• Jonas & Therés har fått en pojke – Grattis!

§3

Anders har tagit tag i vaktlistan men det är svårt att veta vilka som kan
och vill. Det kanske är för tidigt för folk att bestämma om hur
semestern ser ut.

§4

Klyvning av ved den 21 och 22/3 blir endast lördag eftersom
Hembygdsföreningen har årsmöte på söndagen. Vi ber Mats lägga ut
detta på hemsidan. Mette gör ärtsoppa som serveras till lunch.

§5

Ansökan till Sparbanksstiftelsen skriver Anders ihop från
Hembygdsföreningen. Vi behöver också söka tillstånd hos kommun och
polis för evenemanget.
Vi ber Bengt ta reda på hur det förhåller sig skattemässigt med
inkomsterna från kolen och inträde eftersom det är nya regler som
gäller från årsskiftet.

§6

Deadline för Kommuninformationen är 1/6 så vi har gott om tid.

§7

Inget nytt från Bengt om underhållningen till invigningen men han
kollar igen och återkommer. Anders har blivit tillfrågad av
berättarnätverket om att få delta under milan. Det passar oss bäst
torsdagen den 9/7 kl 19 för en berättarkväll med kolarhistorier. Det
kostar oss 1500 kr.

§8

Skogsdag vid milan
Vi kollar med Gösta Gustavsson om hur han tänker kring detta. Vi håller
det också öppet att andra kan arrangera skogliga aktiviteter vid milan
efter huvuddagarna. Bengt föreslår att vi kontaktar Hans Johansson om
visning av Terriern.
Kanske Jägarförbundet är intresserade av att delta?

§9

Sponsring/reklam från andra företag vid milan
Vi skickar ett brev till företagen där vi presenterar milan Sally och
frågar om de vill synas på milan med reklam. Det ingår också en annons
på hemsidan Häradsbäck.com för 1000 kr för större företag och 500 kr
för mindre.
Mette skriver ihop ett förslag till brev och vi hjälps åt att skapa en lista
med företag som ska kontaktas.

§10

Preliminärt program
8/7

Invigning med underhållning (Dan Andersson)

9/7

Berättarkväll

10/7

Pubkväll

11/7

Ledig evt skogsdag?

12/7

Gudstjänst

Det hade varit spännande att se om det finns intresse från marknadsknallar att
delta under dagarna och Anders kollar med Börje i Lönsboda kring deras kontakter.
§ 11

Nästa möte 3/5 kl 16 på Bygdegården
Då ska programinnehållet vara klart.

§ 12

Mötet avslutas

Vid tangenterna
Mette Adolfsson

