
            Protokoll från möte med aktivitetskommittén den 15 Feb-17. 

Närvarande: Hasse Abrahamsson, Lars Holmström, Jörgen Runesson och Heikki Hansson. 

Diskussioner kring Ankracet: 

Datum och tid: 

Lördagen den 21 Maj kl. 11-13 på samma plats som i fjol. (Hasse har inspekterat platsen) 

Marknadsföring: 

Hemsida, Facebook, HD (Ulf. C) original till affischer och Råå/Rydebäcksbladet. (Tommy 

Lindahl). 

Antal vinster: 

Beslutades att ha lika många som i fjol. 30stycken. 

Tält och andra aktiviteter:  

Beslutades att sätta upp ett 3x3 paraplytält vid ingången för försäljning av startkort (lotter) 

Sätta upp ett 6x3 paraplytält i målområdet för försäljning av kaffe/kaka och chokladhjul. 

Vid ostabilt väder sätta upp ytterligare ett tält över vinst borden. 

Grillen står utanför tältet med eventuellt en parasoll över. 

Hasse har en lista på all utrustning som vi behöver. 

Diskuterades också om ett eventuellt samarbete med Team Rynkeby som kunde sätta dit 

Hoppe borg och någon annan attraktion för barnfamiljerna. 

Bäcken: 

Hasse tar kontakt med kommunen för att rensa bäcken. 

Lions personal den dagen. 

8-10 pers. som bygger upp tält, bord m.m. 

2 pers. Sälja startkort. 

3 pers. Korv försäljning 

2 pers. Kaffe försäljning 

2 pers. Chokladhjulet 

1 pers. Starte,r släppa i ankorna (Presidenten) 

1 pers. Speaker (Hasse) 

3 pers. Ankfösare i bäcken 

1 pers. Vid målgången som ropar upp vilka ankor som har vunnit. 

2 pers. Som antecknar vilka ankor som har vunnit  

2 pers. Prisutdelare. 

8-10 pers. Som packar ihop. 

Lista kommer ut i god tid så att man kan anmäla sig till de olika arbetsuppgifterna. 

Budget: 

Intäkter:  Förs av ankor 500x25kr= 12.500 Förs av korv, kaffe och chokladhjul= 2.500 

Kostnader: Reklam, startkort, ev. inköp av råvaror.= max 5.000kr 

 



Diskussioner kring konserterna:  

Lars Holmström informerade oss om att Vocal Six har blivit tvungna att tacka nej 

till vår konsert den 19 mars på grund av en stor spelning i Brasilien som dom inte kan tacka 

nej till. Dom skall ersätta en känd artist vid namn Al Jarreau som hastigt har avlidit. 

Lars har med ljus och lykta försökt att hitta någon bra ersättare men har inte lyckats med så 

kort varsel. 

Det beslutades att vi ställer in mars konserten och jobbar vidare med att förstärka april 

konserten med Carolina Tholander. 

Vi har kontaktat Ulf Carlsson som tar bort annonsen från hemsidan och gör ett uttalande på 

Facebook om att det är inställt som vi alla kan dela sen. 

Inga utanför Lions har beställt biljetter ännu. 

Beslutades också att boka in konserter i början på oktober och slutet på november. 

Vi behöver ha den framförhållningen för att kunna få bra artister. 

Diskussioner kring sillabordet: 

Beslutades att acceptera Ica Maxis pris på årets sillatallrik. 

 

Tack till Hasse för god förplägnad.  

Vid pennan Heikki 

 

 


