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Ordförande har ordet
Efter den långa och kalla vintern vill jag tacka
Hobbylokalen

pelletsgrupperna extra mycket för att de ser till

att vi har värme i vår lokal. Nu får vi istället se fram
mot våren och våra planeringar inför kolmilan.

Kalendarium
18/2 kl. 19 Gymnastiken startar

Hälsningar ordföranden
Britt-Louise Johansson

7/3 kl. 16 Årsmöte

1/5 kl. 8 Kolmilan – uppläggning av virke
8/5 kl. 8 Vårstädning Hobbylokalen
19/5 Kolmilan – infokväll

28/8 kl. 8 Kolmilan – byggstart
3/9 Tändning av kolmilan

Kallelse till årsmöte

2/10 (prel.) Rivning av kolmilan

Alla medlemmar inbjuds till årsmöte

3-10/9 Aktiviteter kring milan

Eventuella ändringar och tillägg ges på
webben på http://herrakra.net

Styrelsen består av:
• Britt-Louise Johansson, ordförande
fibblegard@hotmail.com
0474-23005
• Rune Körnefors, kassör
rune.kornefors@herrakra.net

söndag den 7/3 kl. 16 i Hobbylokalen
Vi bjuder på lätt fika.

Efter mötet informerar
Anders Johansson om
olika försäkringar hos
Länsförsäkringar.

0474-21306
• Karin Stenberg, sekreterare
• Lina Haraldsson
• Peter Robrandt
• Robert Bergersäter
Suppleanter:
• Annica Johansson
• Dan Petersson
Nästa styrelsemöte: 23/2, kl. 19

Motionsgympa
Vårens gymnastiksäsong startar den 18/2 och
fortsätter med en kväll i veckan. Kom till
Hobbylokalen kl. 19 eller kontakta Lina
Haraldsson om du vill vara med.

Tryckt på JK-Trä, Herråkra (www.jk-tra.se)
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Herråkra
Kolmila
2010
Det har tidigare beslutats att vi ska bygga en kolmila i år. Den
24 januari hade vi ett planeringsmöte för att inleda arbetet och
sätta samman arbetsgrupper.
Vi kommer att sälja andelar i milan. Antalet andelar kommer att
vara mellan 112 och 168, vilket är baserat på hur många vaktpass
det behövs på 3 respektive 2 timmar. Varje andel kommer att
kosta 150 kr. En andel berättigar köparen att delta i projektet.
Köparen förpliktigar sig också att delta på informationsmötet i
maj, delta vid byggandet av milan och att ingå i ett vaktpass per
andel. Varje andel ger också en del av den kol som erhålls, fast
med en brasklapp om att det kan också hända att det inte blir
någon kol.
På mötet inrättades också ett antal arbetsgrupper:
•
•
•
•
•

Kolmilegrupp: Tore Nilsson och Dan Johansson

Mässgrupp: Dan Johansson och Jonas Elmgren

Matgrupp: AnnBritt Johansson och Ingrid Nilsson

Reklamgrupp: Ewa Wranå Ramén och Peter Robrandt

Aktivitetsgrupp: Anette Petersson, Lina Haraldsson och
Malin Bergersäter

•

Festgrupp: Charlotte Bjällebo, Susanne Jarlgrim och Tore
Wranå

•

Dokumentation: Rune Körnefors

I samtliga grupper kan Britt-Louise Johansson, Dan Petersson
och Karin Stenberg vara inhoppare.
På föregående sida av detta blad ges ett preliminärt program i
kalendariet. Slutgiltig planering och program ska vara klart i
juni.
Mötet avslutades med att vi tittade på en film från Kolmilan
2002, filmad av Ove Svensson.

Har du bidrag till
informationsbladet eller
vår webbplats kontaktar
du Rune Körnefors
rune.kornefors@vxu.se

Tryckt på JK-Trä, Herråkra (www.jk-tra.se)

0474-21306

