Protokoll fört vid telefonmöte AFR,s lägerkommité
onsdag den 11e april – 2012

§1. Mötet öppnades kl 20:15, återigen försenat då Riksmötet ej fungerade denna gång heller.
Som tur var kunde Jessica bistå med en annan telmöteslösning igen.

§2. Dagordningen godkändes

§3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom & lades till handlingarna

§4. Lägermailen.
- Ett mail från Patrik i styrelsen inkom med önskan om uppdatering ang. lägret. Jessica
svarade.
-Mail kom från SBK ang riksmötet. Lisa mailar Patrik i styrelsen & frågar om rutinerna för
detta.
- Många mail ang. boendefrågor för lägret har inkommit, Jessica har lagt mkt tid & möda
på att försöka lösa boendefrågan för alla. Jessica besvarar alla inkommande mail i
turordning.

§5. Lägerkommitén fick ja för de äskade pengarna från Afr, 8000:- har vi för att inhandla div.
husgeråd, agility prylar, rallylydnadsskyltar & div. aktivitetsattiraljer till årets läger.
Lisa kollar föra årets lista på vad vi saknade av husgeråd & kommer också med förslag på
aktivitetsprylar att inhandla & letar bra pris på dessa.

§6. Vad gäller föreläsaren Ann Olsson står Afrs läger för hennes boende, kost, milersättning
& arvode på 500:-

§7. Anmälningar & Boende:
45 personer är nu anmälda, alla utom 3 har boende klart.
Glenn flyttar från Bascentralen till huset där Susanne bor, så delar de boende.
Kerstin Spåre med Sjölunda gänget bor i lektionssalen bredvid Susanne & Glenn.
Erling flyttas till Glenns 2 bäddrum.
Så nu har vi ett 8 bäddrum ledigt.
Två tjejer från Erlings klubb bor i ett 8 bädds rum, ev. kanske Erling kan bo med dem?
Jessica kollar detta. Funkar det har vi ett 1 bädds rum ledigt också i Bascentralen.
Tv rummet i Bascentralen kan ngn bo i också, blir troligen en dit som är övertalig från Lilla
huset.
Lisa försöker ordna annat boende för sig & Pelle också, så kanske vi får loss ett 8 bädds rum
till.
Patrik & Titti bor i lektionssalen, vi ställer in våningssängar där.
En säng från Erlings rum kör vi ner till Lilla huset, där bor Inga & Tom & en tjej till.
Resten är husvagnar & en person tältar, tältplats kostar 300:- / vecka.
Lisa ringer adjutant Hans Eriksson som nu är åter i tjänst efter sem. för att kolla om det finns
fler byggnader att hyra, tex. huset Obama? Vi hoppas på ett litet mirakel här, eller varför inte
ett stort? ;-)
§8. Läger T-shirten blir mörkgrön med vitt tryck, vi får samma pris som förra året.
Jessica lägger ut uppmaning att inkomma med förslag till årets T-shirt sloagan tävling på
hemsidan.
§9. Mallen för välkomst mötet gicks igenom, några justeringar & tillägg gjordes.
§10. Maten, när ska den beställas av husmor?
Hur många har bokat frukost, lunch, middag?
Hur många har bokat BBQ & fest middag?
Vi hänskjuter denna fråga till nästa möte.
§11. Övriga frågor:
A- Jessica kollar hur gruppindelningarna ser ut & klurar på fördelningen av varje grupps
frukost, lunch, städ & markanbaren dag.
B- Lisa fick i uppdrag att fixa spellistor via Spotify till kvällarna & BBQn & festkvällen.
Lisa & Pelle kollar upp om vi kan fixa en karaoke anläggning också.
C- Lisa ar varit i kontakt med Studiefrämjandet & fått löfte om att vi får 4000 Kr till årets
läger, dubbelt upp mot vad vi fick i fjol! 
D- Lisa kontaktar Tångahed ang. att ha lägret hos dem nästa år, frågar även om det skulle gå
att flytta årets läger dit.
Susanne föreslog även Kyrkökvarn kursgård, men vi kollar Tånga först.
§12. Nästa möte är bokat till Mån den 7e maj kl. 20.00
§13. Mötet avslutades kl. 22:00 vid tangenterna Lisa Bergman, tack & god natt Zzzzzzz

