Möte i Kolmileföreningen 2014-11-23
Närvarande: Anders Magnusson, Mikael Martinsson, Johan Svensson,
Nisse Nilsson, Preben Lund, Kenneth Rydiander, Totte Svensson, Göran
Johansson, Lennart Karlsson, Johan Magnusson, Jonas Wärn, Martin
Bengtsson, Mette Adolfsson

§1

Mötet öppnas

§2

Föregående protokoll
• Vida, Ata, Sydved sponsrar (vill delta under dagarna också)
transport ordnad
• Södra ok samt transporter, Skånetimmer klart
• Rönås också ok och kör hit det.
• Ytor från Ivarsson ok
• Sågspånen i Välje är inte användbar men vi kanske klarar oss på
det vi har. Göran och Lennart kollar.
• Jonas, Bengt, Lilly och Ingemar B har klyvar
• Häckar från Knoxhults såg – inga problem
• Hjullastaren och truck från Knoxhults såg finns tillgängligt
• Presenning finns
• Stegar och kojor återkommer vi till
• Datum för klyvning fastställs vid nästa möte i januari

§3

Huvudansvariga för milan – beslut

Vi beslutar att utse Anders till huvudansvarig, Totte, Johan M, Johan S,
Mikael, Jonas och Nisse.
§4

Anmälningslistor

Vi har delat ut listor och har som målsättning att ha
underlaget för vaktlistorna klara vid nästa möte i januari.

§5

Ekonomi
Mette har ansökt om 10 000 kr från Sparbanken Eken till
säckar, etiketter och annonsering.
Ansökan till Sparbanksstiftelsen ska skickas in och vi anger
att vi bidrar själva med

§6

Underhållning och servering
Mette/Preben frågar Stefan på Balders om han vill ta hand
alkoholförsäljningen.
Kenneth kollar med ett band som spelar irländsk musik

§7

Övriga föreningar
SPF är med idag men annars har vi inget hört. Mette kallar
till möte med alla föreningar i Byanytt för att förklara syftet
och Härlundafonden. Förhoppningsvis kommer fler att vara
intresserade. Samtidigt presenteras Intresseföreningens nya
hemsida.

§8

Vi ska se till att använda Byanytt och hemsidan effektivare
för att marknadsföra milan. Länk från sidan (m mejladress)
med anmälan

§9

Nästa träff är söndagen 18/1 kl 15 på Bygdegården med fokus
på vaktlistan.

Vid tangentbordet

Mette Adolfsson

