
            Protokoll från möte med aktivitetskommittén den 4/4-17 

Närvarande: Lars Vallentin, Lars Holmström, Tommy Lindahl, Hasse Abrahamsson och 

 Heikki Hansson. 

- Lars Holmström berättade att allt var bokat och klart med artister och kyrka för 

konserten den 30/4. 

- Artister: Carolina Tholander och Anders Mårtensson. Pianist: Joachim Olsson. 

- Konserten startar 16.00 med insläpp 15.30.  

- Speltid ca 80 min med en kort paus. 

- Pris: 200 kr per biljett. 

Marknadsföring: 

-     Tommy gör färdigt en digital annons som vi kan använda vid all marknadsföring. 

-     Hemsida och Facebook för medlemmar att dela + riktad annons på Facebook. 

      Ansvarig: Ulf Carlsson. 

-     Affischer 50x70cm, A4 och A5 blad. Ansvarig: Tommy Lindahl. 

-     Halvsidas annons  i Råå och Rydebäcksbladet v. 15+16+17. Ansvarig: Tommy Lindahl. 

-     Utskick till alla Lionsklubbar i zonen. Ansvarig: Lars Vallentin. 

-     Spridning i sociala kontaktnät: Ansvariga: Alla medlemmar. 

Budget: 

-      Inkomster: Kyrkan tar in 300 sittande vi räknar med att sälja 200 = 40.000kr 

-      Utgifter: Artister max 15.000kr, marknadsföring max. 5.000 = 20.000kr 

-      Överskottet är öronmärkt för Syd Afrika och Hozana denna gången. 

Till konsertdagen: 

-     Programblad att dela ut till publiken.( Lars.H) 

-     Fysiska biljetter som skall säljas i kyrkan och biljetter via hemsidan.( Heikki. H) 

-     Lionsflagga och strandraggare (Lars. V) 

-     Dokumentation av dagen. (Staffan. J) 

-     Inköp av blommor till artisterna.( Lars. H) 

-     Inköp av frukt och dricka till artisterna (Hasse) 

-     Sätta upp bord och stolar i entrén till kassörerna och försäljning av CD. (Hasse och         

      Tommy. L) 

-     Parkeringsvärdar. (Bert. M och Jörgen. R)  

-     Biljettkassan. (Carin.L och Ann-Christin. V) öppnar 14.00 

-     Hälsa välkomna och berätta lite om Lions (Presidenten Lars. V)  

-     Presentera artisterna. (Lars. H) 

-     Tacka artisterna (Lars. H) Dela ut blommor till artisterna (Lars. H:s barnbarn) 

Övriga aktiviteter: 

- Diskuterade Ankracet, världens barn och HBG Marathon. Inget nytt framkom. 

Vid penna Heikki. 

 

 


