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Checklista för genomförande av ”Vårträffen 2014” 

 

 

☺           Kallelse till medlemsföreningarnas  Kåge  

kontaktpersoner      

Inbjudan till speciella externa deltagare  Presidiet 

samt till de exekutiva personer inom  Utgörs av fram- och 

företag, förvaltning, myndigheter, politik         baksida i den externa 

samt de Vänföretag/sponsorer som  mailinglistan enligt 

finns på sekretariatets externa mailinglista       färgmarkering 

Inhämtning av medlemsföreningarnas  Endast vad som fram- 

önskemål om program till                              går av stadgarna för  

”Höstträffen 2014”, enligt § 14088                  föreningsstämma,  

                                                                           § 12 samt ev. 

                                                                 rapporter från med- 

                                                                          lemsföreningarna 

Program med hålltider   Presidiet 

 Tema  ”Vattenvårdsplan 2014-2018 för Torsås kust 

                                                        och avrinningsområde – Vi satsar på miljön 

                                                        för ett gott liv i en livskraftig kommun”                                         

 Datum, tid och plats   2014-05-24, 09.00-13.30, Bergkvara Kapellsal 

           Bokning av lokal   Kåge 

                  Hämta nyckel till lokal                     Kåge 

                                                                           

 Iordningställande av lokal   Fredag kväll 2014-05-23       

                                                         Kennert, Kåge, Pia 

                   Samling för slutliga förberedelser Alla deltar, 2014-05-24 med 

                   OBS ändrad tid                              samling 07.30 

Sponsorer                                  Svenska Kyrkan, ICA-Nära Möre 

                                                           Söderåkra,  
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 Föreläsare   Enligt program 

                   Tidsoptimalisering enligt  ALLA + utvalda deltagare   

                   program 

 Namnbrickor via kommunen Kåge 

                För- och efter namn på  John 

                  namnbrickorna 

 Gåva till föreläsare – 9 stycken      Kustmiljönål, After eight choklad 

                                       Pia köper in och ansvarar 

             Informationsbroschyrer med Kåge 

            inbladning och kustmiljönålar 

              Klisterdekaler                    Roland 

                Projektor för Powerpoint    Kåge 

                presentation  

                Bärbar dator  Kåge 

               Samordning av ”stickor”  Kåge 

            föreläsare 

             Beach-flagga vid entré         Kåge 

Förtäring – vad – vem ansvarar   Pia, Kåge   

– vem hämtar – vem köper in Morgonfika vid registrering 

                                                        Kaffe, te, bordsmargarin, ost 

                                                        hembakat rosenbröd, två olika 

    marmelader, skivad grön gurka, 

                                                        papparkakor, minifish kex, mjölk, 

                                                        Pausfika  

                                                        ½ äpple, ekologisk fruktjuice,  

ICA Nära Söderåkra                       citrondricka, hembakad rulltårta 

                                      karameller i skål, minifish kex 
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Lotteriansvarig, enligt § 14083 Kåge, Roland och Kennert 

Sommarlotteri med 4 lottlistor á 

100 lotter – fortsatt försäljning 

på Bergkvaradagen 2014-05-29 

4 lottlistor – nr 13, 15,17 och 19 á Försäljes under minikonferensen 

100 lotter á 5 kr ger 2 000 kronor   ev. resterande lotter säljes under 

                                         Bergkvaradagen 

Priser                                   1. Glasfigur Målerås Glasbruk 

Vinstvärde 970 kronor              2. Glasfigur Målerås Glasbruk 

                                              3. Presentkort   

                                                        4. Kustmiljönål 

Transportmedel  Ej aktuellt vid denna träff 

Besök, exkursioner, workshops Ej aktuellt vid denna träff 

 Tilltugg vid utflykter,  

       exkursioner   Ej aktuellt vid denna träff 

 Minnesanteckningar  Kåge, enligt modellen ”vilket var 

                                                                  budskapet från resp. föreläsare till 

                                                                        eftervärlden”.  

                                                                           Koncensusanteckningar 

Förteckning över anmälda Kåge 

deltagare sker via hemsidan    

Kontakt med massmedia  Presidiet 

(inför och) efter träffen   

 Fotodokumentation – Ove Lindh Pia  

 Utvärdering  Deltagare + Kåge 

  

 


