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Pkt 12 Bildandet av en servicekommitté.

Motion till årsmötet 2019-02-04 har inkommit från styrelsen. Bilda en servicekommitté genom att 
lägga samman uppdragen i Serveringskommittén, Lotterikommittén och de som har uppdraget som 
värd/värdinna på våra månadsmöten.

Styrelsens svar o motiv:
Två st medlemmar har avböjt omval av sitt uppdrag som värdar/värdinnor. En medlem har avböjt 
omval av sitt uppdrag i lotterikommittén. En medlem har avböjt omval av sitt uppdrag i 
serveringskommittén. I serveringskommittén har det under året som gått varit problem med att ha 
full styrka av valda medlemmar vid våra månadsmöten. 
 
Medlemmar har vid flera tillfällen framfört att de gärna kan ”hjälpa till” med olika uppdrag inom 
föreningen vid våra månadsmöten, men de vill inte ta på sig en ”fast” tjänst i en kommitté. 
Vid årsmötet 2018-02-05 togs beslutet att bilda en ”personalpool” där medlemmar noterar sina 
kontaktuppgifter. Denna personalpool skulle i första hand användas av serverings- och 
lotterikommittén, vilket också har skett under år 2018. 

Styrelsen föreslår nu att föreningen går ett steg längre genom att bilda en ”Servicekommitté” som 
består av valda medlemmar i nuvarande serveringskommitté, lotterikommitté samt de med uppdrag 
som värd/värdinna. Uppdraget som denna servicekommitté får blir samma som resp kommitté haft 
individuellt, dvs
Ansvarar för att hälsa gamla medlemmar välkomna till månadsmötet samt ta hand om nya som 
besöker månadsmötet första gången. Hjälpa medlemmar som behöver ett lite stöd med att hitta en 
plats på Margaretas Park.
Anordna lotteri med vinster som medlemmarna uppskattar vid månadsmöten samt ev andra lotterier
då föreningen deltager i andra aktiviteter inom kommunen.
Ansvara för att det vid månadsmöten på Margaretas Park
Dukas fram porslin, socker, mjölk o fikabröd samt dukar av slänger skräpet och torkar bord
Ställer tillrätta bord och stolar enligt beskrivning
Hämtar upp och kör tillbaka stolar från källarförrådet
Beställer 11 stora kannor med kaffe från köket i MP 0392-14163. (1 vecka före mötet). Bevakar 
behovet under entrén, blir det fler än 80 gäster beställs ytterligare 2 kannor före kl 15:30 (personalen
går hem 15:30). 
Samråder med övriga i kommittén vad som skall serveras på resp månadsmöte. Köper hem 
frallor och tillbehör då dessa skall användas vid fikat, beställer detta ca 1 vecka före 
mötesdagen
Brer frallor i lilla köket
Bokar lilla köket vid behov hos Carina 0392-14351 (Månaden före)
Till decembermötet begärs offert på risgröt mm, beställer sedan efter offerten
Beställer och hämtar semlor till årsmötet, bevakar att semlorna räcker
Tar hand om skrymmande emballage och kör till container
Hjälper till med att fixa ljudanläggningen för kör mm
Ser till att ventilationen är igång, tidur bakom diskvagnarna

Servicekommittén utser sedan själva vilken eller vilka som får huvudansvaret för att vara 
värd/värdinna, lotteriansvarig samt serveringsansvarig till kommande månadsmöten.
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Årsmötet väljer minst 7 helst 8 fasta medlemmar till servicekommittén
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