
Närvarande: Datum: 14/8 -22
Per Axelsson, Lars-Ove Karlsson
Johan Englund, Jonas Eklund, Rasmus Lövgren Ansvar/ Deadline

1. Val av justerare – Johan Englund

2. Godkännande av dagordning – Ja

3. Föregående protokoll – Läses upp av Johan Englund

4. Genomgång av aktiviteter:

Speedshoot innebandy F10/11, vi ställer dit hockeymål inne på tennisplan Lars-Ove fixar 
mätare plastunderlag finns bakom stugan. Två åldersklasser pris till vinnare 
(innebandyklubba, speedshhot mätare)
Ansiktsmålning (F08/09), Erika fixar färger och kanske några förslag på målningar. Håller
till på gaveln alt i omklädningsrum vid dåligt väder 
Löpning (P070809), Jonas och Lars-Ove ordnar, snitsling inköp av pris behövs. Start tid kl 
13:00 och 13:15
Luftgevär: Per fixar tavlor,kulor och gevär. Lars-Ove har kulfång. Vi fixar bänk med stöd. 
Alla får behålla sin tavla. Pris till bästa i två klasser barn med stöd och vuxen  stående (över
12 år stående) Träskivor finns i container
Prova på padel:
Rasmus pratar ihop sig med Mikael och Rickard. Extra raket, bollar etc.Rasmus bokar av 
tennis och Padelbana.

Bakning (P15 F12/13) : 6 långpannor ställa i ordning innan städa kök efter

Försäljning grillning (P10/11 efter kl 12 F14 F15)

Fiskdamm (P14): ställa i ordning, ordna med spö och sitta bakom skynket i domarumet

Lotteri: 3 lottringar, två finns köp en till dela upp vinster och skriv upp vinstlistor (Johan och 
Jonas) 

Utskick: 
Priser senast onsdag 24/8 ca 50-100 kr i värde inget begagnat
Fördelning av aktiviteter
ung schema

Övrigt: 

Per och Mikael fixar tält
Jonas E fixar Muurika
Jonas E kollar med Henrik om han har ljud
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Johan kollar bord och stolar från bygdegården
Snabbbryggare från hissjöstugan
Träffas lördagen innan och ställa i ordning kl 14. 27/8
Prata med lagen som skall ha sammandrag, Rasmus pratar med p15, Johan med F13.
Ragga priser

Inköp: (Johan handlar på Privab och pratar med Ica)
Privab
Priser till löpning
Fiskdam
Dricka
Godis

Ica
Hamburgare
Kaffe 
Te
Saft
Bröd 
Sallat
Senap 
Ketchup
Dressing
Lottring
Engångsmuggar
Tallrikar

Justeras:  Vid protokollet:  Jonas Eklund
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