2011-10-24 Kärleksveckan-möte
Lilla gruppen, närvarande:
- Robert Kronman
- Anders Björkman
- Kerstin Svedmert
- Lasse Andersson
- Tommy Johansson
- Violet Segerstedt-Jangvik
- Thorvald Jangvik
- Helena Sjöholm
- Matilda Hägglund
- Ulrika Balla
1. Mötet öppnas
2. Dagordningen godkändes
3. Noteringar från föregående möte lästes upp. Ulf-Henrik har tackat nej till att delta i
planeringsgruppen. Violet och Thorvald har fått ok från kommunens tryckeri samt
Östgötatidningen.
4. Invigningen: Vi brainstormar om idéer för invigningen. Vi diskuterar olika lokaler såsom
Folkets Hus, Hallen eller gallerian. Vi pratar om olika invigningstalare. Om vi ska ha en eller
bjuda in flera olika lokala förebilder som kan berätta om sina förebilder. Ett förslag är att
Anna samt Anders och Jenny Dahl invigningstalar eftersom Kärleksveckan har 15årsjubileum. Vi är överens om att låta några barnkörer medverka. Vi ska fundera på olika
förslag till nästa träff.
5. Media: Vi kommer överens om att trycka upp klistermärken och dekaler. Thorvald och
Violet har kontaktat Östgötatidningen som gärna skriver om kärleksveckan. De har även haft
kontakter med ÖstgötaCorren som också är intresserade. Anders undersöker möjligheterna
för att ha jinglar på Mix Megapol. Anna ska kolla upp möjligheterna att förmå Östnytt att
göra reportage. Helena ska kolla upp vad det kostar med reklam på bussarna.
6. Stormötet 2011-11-24: Lilla Hembageriet sponsrar med bröd. Robert och Helena ordnar
med pålägg. Anders Björkman kollar med Caroline Sköld om hon kan sjunga och spela två
sånger under kvällen. Vi behöver diskutera frågor som invigningen, marknadsföring och
arrangemang. Lars håller i inledningen.
7. Övriga frågor: 8. Kommande möten: Lilla gruppen träffas i barnlägenheten på Bispmotalagatan 11 den
29/11 kl 17.30. Representanter för elevvårdspersonal/fritidsledare från skolorna kommer
inbjudas till ett inspirationsmöte, preliminärt onsdag 11/1, där vi ska bjuda på
smörgåstårta. På Hallen kommer det att bli ett ungdomsinriktat möte den 23/1 kl 16.00.
Nästa stormöte för Kärleksveckan blir måndag den 13/2 kl. 17.00. Aktiviteterna till
Kärleksveckan behöver vara inne senast den 17 februari för att komma med i programmet.
Vid pennan: Anna Nelson

