ARBETSUPPGIFTER ARBETSGRUPP

KOMIDSOMMAR

Gruppens ansvar är att arrangera det traditionella komidsommarfirandet, alltid lördagen en
vecka efter midsommar.
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Utse ansvarig för resning av stången samt hissning av flagga
Påminn Sommartalaren (”läs styrelseordförande”) att förbereda ett tal som skall hållas
när midsommarstången är uppe
Utse ”dansledare” till dansen runt midsommarstången
Kontakta musikanter
Kontakta den som slår gräs
Annonsera/affischera inför komidsommar
Se till att det finns snöre, saxar mm att klä stången med
Förbered lekar för barnen
Förbered lekar för vuxna, pilkastning brukar vara uppskattat
Förbered tipspromenad för både stora och små, glöm inte ta med massor av pennor
Köp lotteriringar och priser för både vuxna och små
Fixa kaffe, saft och tårta/fikabröd att sälja och glöm inte sätta upp sopsäckar
Köp godis till barnen för ”godisregn”
Ordna med växelpengar och förbered swish
Ta eventuellt upp kollekt
Förbered eventuella arbetsuppgifter till arbetsdagarna i maj och september. Gruppen
utser en ledare för arbetsdagarna där denne delegerar och leder arbetet
Meddela styrelsen om beslut behöver tas, läs protokoll från styrelsemöten för att hålla
er uppdaterade. Dessa finns uppsatta vid brevlådorna och på hemsidan
Beslut om större utgifter och investeringar tas av styrelsen eller årsmötet, be om medel
inför årsmötet för årets kommande arbete. Kvitton för eventuella utlägg sparas och
redovisas till kassör. Gruppens sammankallande ansvarar för gruppen under hela året

GEMENSAMMA ARBETSDAGAR
Andra lördagen i maj
Sista lördagen i september

KONTAKT
Styrelsen:
Ordförande Anders Eriksson 073 – 066 41 60
Vice ordförande Anna Carlsson 076 – 064 33 43
Kassör Kerstin Eriksson 070 – 335 62 39
Sekreterare Inger Carlsson 073 – 039 56 89
Ledamot Bert Svensson 070 – 560 15 47
Ledamot Jan Lannebjer 073 – 3888395
Ledamot Stig Sjöns 070 – 720 86 03
Mail:
info@lundbjorken.se
Hemsida:
lundbjorken.se
Vi finns på Facebook som Lundbjörkens fäbodlag och samfällighets förening

