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       Checklista för genomförande av ”Vårträffen 2015” 

 

 
                   Kallelse till medlemsföreningarnas  Kåge  

                  kontaktpersoner      

Inbjudan till speciella externa deltagare  Presidiet 

samt till de exekutiva personer inom   

företag, förvaltning, myndigheter, politik          

samt de Vänföretag/sponsorer som   

finns på sekretariatets externa mailinglista        

Inhämtning av medlemsföreningarnas  Presidiet  

önskemål om program till                               

”Höstträffen 2015”                                                           

Program med hålltider   Presidiet 

 Tema  Visst bryr Du Dig om vattnet! Ditt bidrag till 

                                                      vattenmiljön blir vårt gemensamma bidrag 

                                                       för ett gott liv i en livskraftig kommun!                                                  

 Datum, tid och plats    2015-05-09, 09.00-13.00, BBK Klubbstuga 

           Bokning av lokal   John 

                  Hämta nyckel/portkod till lokal                     Pia 

                                                                           

 Iordningställande av lokal   Lördag morgon 2015-05-09       

                                                         kl. 08.00 - samtliga deltar 

                   Samling för slutliga förberedelser Se ovan 

Sponsorer                                  Fn. inga  

 Föreläsare   Enligt program 

                   Tidsoptimalisering enligt  Behövs troligen inte vid denna 

                   program                                         träff   
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 Namnbrickor via kommunen Ej aktuellt vid denna träff 

                För- och efternamn på  Ej aktuellt vid denna träff 

                  namnbrickorna 

 Gåva till föreläsare – 3 stycken      After eight choklad 

                                       Pia köper in och ansvarar 

             Informationsbroschyr, utgåva 4 Kåge 

            Våren 2015 med inbladning i det  

               fall den är uppdaterad och 

               kustmiljönålar 

              Klisterdekaler                    Ej aktuellt vid denna träff 

                Projektor för Powerpoint    Kåge 

                presentationer  

                Bärbar dator  Kåge 

               Samordning av ”stickor”  Kåge 

            föreläsare 

             Beach-flagga vid entré         Kåge 

Förtäring – vad – vem ansvarar   Pia, Kåge   

– vem hämtar – vem köper in Mingel 09.00-09.30 

                                                        ½ äpple, ekologisk fruktjuice,  

                                     citrondricka, snacks, karameller 

                                       i skål, minifish kex. 

                                                        Pausfika 10.25–10.45 

                                                        Kaffe, te, bordsmargarin, ost 

                                                        hembakat rosenbröd, två olika 

    marmelader, skivad grön gurka, 

                                                        minifish kex, mjölk, 

 

Elsladdar                               Kåge 

Silvertejp                                        Kåge 

Transportmedel  Ej aktuellt vid denna träff 
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Besök, exkursioner, workshops Ej aktuellt vid denna träff 

 Tilltugg vid utflykter,  

       exkursioner   Ej aktuellt vid denna träff 

 Minnesanteckningar  Från respektive föreläsare som 

                                                                   lämnar underlag till sekretariatet 

                                                                         och som sammanställer informa- 

                                                                          tionen samt  lägger in den på hem- 

                                                                          sidan. 

 

Förteckning över anmälda Kåge 

deltagare sker via hemsidan    

Kontakt med massmedia  Presidiet 

(inför och) efter träffen   

 Fotodokumentation – Ove Lindh Pia kontaktar – är OK  

 Utvärdering  Deltagare + Kåge 

  

 

 


