Föreningen Stora Hälsingegårdars Väg
Styrelseprotokoll 2015-04-20 Tid: 19.50-20.30

Plats: Hälsingegård Ol-Anders, Alfta

Närvarande: Elisabeth Eriksson ordf, Mona Rosenqvist sekr, Kersti Hisved, Margareta
Englund, Mikael Nilsson samt Gudrun Axman Jumisko.
Före mötet kl 18.00, träffade vi de andra i Hälgen-gruppen, dvs representanter från
Konstrundan: Torun Eliasson, Leif Nordlöv och lite senare Susanne Persson, Alfta-ÖSA:
Marita Östberg och Kaj Hof samt Eif friidrott: Eckard Eriksson.
Margareta inledde med information om gruppens bildande, där även Alfta Bikepark ingår. I
kommande nr av Fördel Edsbyn-Alfta kommer ett stort reportage om helgen 1-2/8.
Gemensam hemsida diskuterades och Mikael ska kolla om domännamnet Hälgen.se är ledigt.
Olika förslag på den gemensamma loggan visades. Nytt förslag, lite renare, ska tas fram.
Kaj har bokat Forsparken till festen på lördagkvällen, kostnad 1500kr. Kristian Wallin, Alfta
Värdshus, tillfrågas av Margareta om han kan ordna den grillade maten. Margareta kollar
kostnaden på annons i Hälsingesommar och Evenemangskalendern. Föranmälan och
betalning 150kr/person. Parken öppnar 18.00 och maten serveras 19-20.30. Förslag på att 5
personer/förening jobbar. Runemo Bygdegårdsförening kan också tillfrågas om hjälp.
Marknadsföring diskuterades. Flygblad i A5-format att sättas på bilar vid olika arrangemang.
Kaj hör med Dag Eriksson om han skriver om Hälgen inför helgen och med Tomas Eriksson
om en pressrealise. Kaj hör också med Elin Westin om en film från hela helsingland.se, kan
läggas ut på Youtub. Susanne kontaktar tidningen Land, om de vill skriva om Hälgen.
Mötesdeltagarna tog kaffe och delade upp sig, för egna möten.

§1. Ordförande Elisabeth öppnade vårt möte.
§2. Dagordningen fastställdes.
§3. Att justera kvällens protokoll valdes Kersti Hisved.
§4. Elisabeth gick igenom förra protokollet. Förslaget till den gemensamma annonsen i
Hälsingesommar visades. Översättningen på franska av texten till skyltarna, har kommit från
en översättningsfirma. Kostnad ca 3300kr + moms. Turismträffen på Finnskogsmuseet blir
den 5/5 kl 18. Sista anmälan den 28/4. Protokollet lades sedan till handlingarna.

§5. Inbetalda medlemsavgifter
Till den 8/4 hade 37 personer betalat medlemsavgiften.
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§6. Medlemsblad, lägesrapport
Margareta har gjort en lista på de som betalat och inte betalat, som mailats till Mona. Gudrun
gjorde sedan ett påminnelseblad och ett blad med erbjudande om deltagande på de två
aktivitetsbladen, samt la ut dem på vår hemsida. Avgiften betalas senast den 30/4. Mona har
skickat 14 st påminnelsebrev, varav 2 st till nya medlemmar, med inbetalningskort. 30 st blad
skickades till turismutövare, om att lämna in uppgifter till bladen. Till Hälsingegårdens dag
den 1 juli och Stafetthelgen 1-2 augusti görs dubbelsidiga blad i A4-format. Aktiviteterna
gäller söndagen. Bladen trycks i 1500 ex / helg. Medlemmar som vill vara med på bladen
måste lämna in sina uppgifter till båda dagarna samtidigt.

§7. Stafetthelgen, möte med gruppen
Se ovan.

§8. Inga övriga frågor

§9. Nästa möte den 2/6 kl 18.00 på Alfta Hembygdshus.

§10. Avslutning. Ordförande Elisabeth avslutade kvällens möte.
Vid protokollet

Mona Rosenqvist, sekreterare

Elisabeth Eriksson ordförande

Kersti Hisved justerare
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