
j Sigrid Grills

Narvarande: Gun Eriksson, Inga-Lill Sundbrandt, Ann-Marie Bonde, Marianne Haggblom,
Marianne Rennel, Anna Lundqvist, Anita Bonde och Sigrid Gralls.

Inledning: Gun halsade alia valkomna och anvande tiden till att tacka av Inga-Lill Sundbrant
som valt att stiga av vantjanstkommitten.

Ny i kommitten blir Rolf Alvoiin som ersatter Inga-Lill Sundbrant.

Feregaende minnesanteckningar godkandes och lades till handlingarna. Till motets
sekreterare utsags Sigrid gralls.

Rapporter: Lite information om enskilda personer som soker vantjanstsallskap. En del har
gatt ur tiden ,men vi vet att det finns'manga ensamma som yill ha kontakt.

Vi gor sa gott vi kan och efter den tid vi har.

Bjerken: Ombyggnaden av lokalen som vantjansten hyr, staller till fortret for oss och
framforallt for de gaster som kommer fOljande lordagar.
Ombyggnaden har medfort en forminskning till 35-40 platser vilket gor att det blir sa
mycket samre. Hur gor vi nar det populara bandet Evergreens kommer?
Da vi kan ha omkring 90 gaster.
Enligt Ann-Mari Bonde (f.d.skyddsombud) ar det sa viktigt att fa tillatelse med ett visst
antal gaster nar det galler brandsakerheten, hon kontaktar brandmyndigheten pa
Kopparstan.

Informationsbroschyr: genom en sadan skulle vi kunna presentera oss battre. Bo Bavertoft
kan ge oss riktlinjer till forfarandet.

Halkningsrisken : Hogaktuellt nu nar det pendlar i vaderlek och risk for halka foreligger: Pa
KlasOlssons finns det bra broddar som ar latta att ta av och pa.

Kvalitetsveckan var givande. Den ansvariga Pia Ekstrom hade gjort ett bra arbete med att
satta Iiv och farg till montrarna.
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Smedjan: Den 18 mars 1330-1500. Medverkande: Marianne Haggblom, Gun Eriksson och
Inga-1iI1.

Lunch pel Kuselska restaurangen: 6 feb. Anita Bonde och Gun Eriksson
6 mars. Inga-Lill Sundbrandt och Anna Sundqvist

10 april. Ann-Mari Bonde och Marianne Haggblom
8 maj. Marianne Rennel och Sigrid Gralls

Traff med alia vantjanstare: Preliminart mandagen den 2 mars kl.l0 00. Lokal:
vuxenskolan. ska11>ht'aktaAsa Nordin Borlange som ar anstalld av kommun i Borlange som
Syn och Horselinstruktor oni hon kan komma och beratta am sin verksamhet.
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