Föreningen Stora Hälsingegårdars Väg
Styrelseprotokoll 2015-03-23 Tid: 18.00-20.30 Plats: Alfta Hembygdshus
Närvarande: Elisabeth Eriksson ordf, Mona Rosenqvist sekr, Gudrun Axman Jumisko, Kersti
Hisved.

§1. Ordförande Elisabeth öppnade mötet.
§2. Tillägg till dagordningen om annons i Hälsingesommar.
§3. Att justera kvällens protokoll valdes Kersti Hisved.
§4. Elisabeth läste protokollen från årsmötet och konstituerande. Lades till handlingarna.

§5. Medlemsavgifter
Margareta gör en lista på de som inte betalat, som mailas till Mona. Gudrun gör sedan ett
påminnelseblad med erbjudande om deltagande på aktivitetsblad. Avgiften betalas senast den
7 maj. Mona skickar påminnelsebrev med inbetalningskort.

§6. Medlemsblad, utskick, organisation
Till Hälsingegårdens dag den 1 juli, görs ett dubbelsidigt blad i A4-format. Trycks i 1500 ex.
Till Stafetthelgen den 1-2 augusti, görs ett dubbelsidigt blad i A4-format. Aktiviteterna gäller
söndagen, 2/8. Det trycks i 1500 ex. Vi, Konstrundan, Alfta Ösa OK, Edsbyns IF och Alfta
Bike park har en gemensam annons i Voxnadals nytt.
Vi bör jobba med bägge bladen samtidigt. Tryckeriet stänger i juli. Medlemmar som vill vara
med på bladen måste lämna in sina uppgifter till båda dagarna samtidigt.
*Gudrun gör utskicket som skickas till medlemmarna och skickar till föreningens e-post.
Senast den 7 maj.
*Elisabeth skickar utskicket till medlemmarna från föreningens e-post, senast 8 maj.
*Elisabeth sammanställer uppgifterna och skickar vidare till Gudrun, senast 25 maj.
*Gudrun gör bladen och skickar till Elisabeth och Mona för korrekturläsning. Elisabeth avgör.
Senast den 1 juni.
*Korrekturen skickas sedan tillbaka till Gudrun senast 4 juni.
*Gudrun gör de ev ändringarna och skickar till tryckeriet senast den 8 juni.
*Bladen trycks och är klara för hämtning senast 22 juni. Styrelsen hämtar och fördelar bladen.

§7. Annons Hälsingesommar
Förslag finns på att samla annonserna från Ovanåkers kommun på gemensamma sidor. För
Föreningen Stora hälsingegårdars vägs del, blir annonsen ungefär lika stor som tidigare år.
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§8. Övriga frågor
*Skyltarna på tyska och engelska är klara. Gudrun hör med Margareta Krause om hon vet
någon som kan översätta till franska. Annars kollar Gudrun efter en översättningsfirma.
*Ev ordnas en turismträff på Finnskogsmuseet i vår. Gudrun kontaktar Maths Östberg.
Biosfär-projektet inbjudes, som kan puffa för sina funderingar kring en busstur i nordvästra
hörnet av Hälsingland. Elisabeth kontaktar Olle Berglund, över vad det kan komma att kosta
per person.

§9. Nästa möte den 20/4 kl 18.00. Planera inför hösten. Margareta tillfrågas om hon inbjuder
deltagare från Stafetthelgs-kommittén.

§10. Avslutning. Ordförande Elisabeth avslutade kvällens möte.
Vid protokollet: Mona Rosenqvist, sekreterare

Elisabeth Eriksson ordförande

Kersti Hisved justerare
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