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Protokoll nr 2 HERTSÖNS OMRÅDESGRUPP

2013-04-17

10.00-12.00

LSK:s kansli med våffelbjudning från klockan 09:30

Närvarande Karl Degerman LSK, Ordförande

Katrina Wikström Lulebo

Kjell Lundman PRO

Lars Erik Larsson Hjärt & lung Luleå

Fanny Sihvonen Lerbäcken

Svante Rosendahl Gamla LSK

Bertil Henriksson LSK, Sv. Nordkalottkommitén

Gerda Henriksson Föreningen Norden

Bodil Edenhagen Svenska Kyrkan

Bo Wennström Hertsötorg, mötessekreterare

§32 Ordföranden öppnade möte med en presentationsrunda för att sedan överlämna ordet till

Eva Öhrling från hemslöjdsföreningen och Norrbotten Museum. eva.ohrling@live.se, 070 –

33 66 996. Eva bad områdesgruppen bejakande till ett förslag om att ansöka medel hos NLL

för en slöjdklubb med ledare under 2014 i fritidsgårdens lokaler med cirka tio träffar en

lördag i månaden. Eva visade upp exempel på slöjdalster som kan bli aktuella.

Mötet ställde sig positiv till att Eva gör en ansökan.

§33 Dagordningen Godkändes.

§34 Till mötessekreterare valdes Bo Wennström.

§35 Föregående mötesprotokoll godkändes.

§36 Hertsöloppet:

Ordföranden redogjorde för förberedelseläget.

Funktionärer skall anmälas per e-post till LSK kansli före 1 maj 2013.

2013-05-16 klockan 18:15 sker uppvärmning med ledare framför speakertornet.

2013-05-16 klockan 18:30 gemensam START.

Priser för utlottning önskas hjälp med.

Annonsering i tidningen EXTRA kommer att genomföras.

§37 Hertsönytt:

delas ut i 4000 exemplar ett till varje hushåll på Hertsön och till sponsorer och organisationer

i Luleå.

§38 HERTSÖN 40 år:

Katrina uppmanar oss sätta upp affischer A3 över hela Hertsön.

Hertsö hälsocentral önskar mötet medverkan av.
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Vissa datum saknas fortfarande.

T-shirten är klar, pris 100: -, säljs LSK kansli och gallerian i montern.

Katrina har i brev bett affärsidkare på Hertsön att ordna aktiviteter som uppmärksammar

40-årsfirandet. T ex dagens fyrtionde kund får ett pris.

Avslutningsfesten i Hertsöskolans matsal 2013-11-30, planeringen är en bit på vägen

meddelar Katrina som påtalar behovet av frivilliga för genomförandet.

§39 Hertsöns nätverk:

LSK fotbollsskola 2012 hade 1250 deltagare, tredje störst i landet.

2013-05-30 klockan 17:00 – 21:00 ”PROVA-PÅ-IDROTTSKVÄLL” med flera klubbar och

Hertsökyrkan, annonseras i tidningen EXTRA.

2013-04-24 klockan 18:00-21.00 LSK genomför försäljningskväll kansliet.

Scenflytten från parkering till LSK har avstannat försök att få det gjort utlovades.

Majblommor försäljare önskas kontakta Tuula Pekkala Hertsökyrkan 0920 – 26 49 16.

Bertil Henriksson framförde beröm till Lulebos anordnande av fiskedagen på Hertsöträsk.

§40 Övriga frågor:

Skjortknappar till 40-årsmaskoten ”Ängla” önskas och kan lämnas i gallerian montern.

Unga Örnar har uppdraget för firandet av Valborgsmässoafton med majbrasa.

2013-05-15 har Gamla LSK grillkväll på Hägnan.

2013-05-21 PRO har sin våravslutning i bagarstugan.

2013-10-22 PRO har bjudit in Karl Pedersen att berätta om sitt liv mm

2013-09-10 klockan 13.00 – 17.00 Hjärt & Lung genomför information och övning av hjärtstart.

2013-09-11 klockan 17.00 – 19.00 Hjärt & Lung genomför information och övning av hjärtstart.

§41 Nästa möte tisdag 2013-05-14 klockan 10-12 LSK kansli

Karl Degerman

Ordförande

Bo Wennström

Mötessekreterare


