Protokoll Fört vid möte med arbetsgrp. Hertsön
40 år
Nr 1 2013
Dag/Tid:

onsdag 9 januari kl. 09.00 - 11.00

Plats:

Lulebos kontor på Hertsön

Närvarande: Karl Degerman
Luleå SK
Maine Carlsson
Hertsö Bibliotek
Stefan Hult
Hertsö Skoterförening
Katrina Wikström
Lulebo AB
Gustav Uusihannu
Hertsö Fritidsgård

§ 01
Mötets öppnande
Katrina Wikström hälsade alla välkommen till hennes arbetsplats.
§ 02
Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 03
Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.
§ 04
Tidsram för jubileet
Det fanns tre förslag.
1. En stor jubileumsfest i Hertsö Centrum.
2. Jubileumsfest över några dagar.
3. Jubileumsår som pågår över större delen av 2013.
Beslut: Alternativ 3 blev enhälligt framröstat.
§ 05
Ekonomi
Det måste budgeteras för verksamheten.
Sponsorer måste letas fram.
Beslut: Till att börja med så ställer Lulebo upp med annonskostnad för uppstarten av
jubileumsåret.
Lulebo ställer också upp med en summa pengar till olika evenemang.
Karl Degerman blir ansvarig för det ekonomiska.
§ 06
Planering
En 40 års - logga ska tas fram. Maine Carlsson undersöker detta.
Gustav Uusihannu kontrollerar om Aulan i Hertsöskolan kan bokas den 30/1 2013 kl.
19.00 för visning av ”Filmen om Hertsön” som är klar nu.
Gustav ordnar också med annonsering av den här kvällen.
Karl Degerman ordnar med dryck och tilltugg till denna kväll.
Arbetsfördelning till olika aktiviteter som ska göras gjordes till viss del enligt en
förteckning som Katrina Wikström hade gjort, resten görs under mötet med
områdesgruppen den 22/1.
Tanken är att de aktiviteter som redan görs ska i fortsättningen också göras plus en
massa andra aktiviteter.

§ 07
Övriga frågor
Karl Degerman skriver dagordningen till nästa möte.
§ 08
Nästa möte
Onsdagen den 16 januari kl. 09.00 på Lulebos kontor på Hertsön.
§ 09

Mötets avslutande

Karl Degerman
Karl Degerman
Mötets ordförande

Stefan Hult
Stefan Hult
Mötets sekreterare

