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Rottne Samhällsförening
Närvarande: Rickard Alexandersson, Andreas Gustavsson, Sara Löfqvist,
Görel Gustavsson, Marie Hanaholm.
Inbjudna:



Kvarnhagskällan, Tomas Isaksson.
Rottne IF, Görel Gustavsson.

§1. Mötet öppnas av Rickard Alexandersson, alla hälsas välkomna.
§2. Till mötesordförande valdes Rickard Alexandersson
§3. Till mötessekreterare valdes Sara Löfqvist
§4. Till justerare av protokollet valdes Andreas Gustavsson samt Rickard
Alexandersson
§5. Pressansvarig för Rottnedagen blir Henrik Borg, som i sin tur tar kontakt med
Paula Eskilsson samt med Brittatorp (BTK).
§6. Tomas från Kvarnhagskällan informerar mötesdeltagarna om att det troligen
kommer att bli aktuellt med en öl provning under kvällen. Det i regi av företaget
Kvarnagårdens bryggeri.
§7. Vidare informerar Tomas Isaksson om att ett Armbrytarmästerskap eventuellt
kommer att gå av stapeln, ansvarig för detta mästerskap blir iså fall Petter Nyrén.
§8. Trollkarlen är bokad enligt Tomas.
§9. Företaget Sundahls Maskinaffär, är i dagsläget ej klara enligt Rickard
Alexandersson.
§10. Bil och Marin är tillfrågade och är intresserade av att delta under Rottnedagen,
Tomas Isaksson följer upp.
§11. Enligt Rickard går Roger Olsson vidare med tälten (Tingsryd).
§12. Klartecken från Görel Gustavsson (Rottne IF) angående diverse försäljning av
godis, snacks samt bubbelvatten.
§13. Görel Gustavsson fortsätter vidare att jobba vidare med en fotbollsturnering
(Rottne IF).
§14. Ponnyridning med Islandshästar är klara enligt Mari Hanaholm. Mari tar i sin tur
kontakt med ägaren till Islandshästarna så att ägaren av dessa hästar i sin tur kan ta
kontakt med klubb Kvarnabacken för ett eventuellt samarbete med ponnyridning för
barnen under förmiddagen.
§15. Enligt Mari Hanaholm är följande företag klara för deltagande under Rottne
dagen; FiloYoga, med Sofia Rappe. Norraby Skytte och Event deltar.
§16. Mari följer upp om fler företag har intresse av att delta. Namn på företag som
kom upp till diskussion var, Horisont (från Braås, fotvård). Cai Pan, Rottne. Ellanda
Choklad.
§17. Sara informerar om sin kontakt med (AMB/Tingsryd) samt vidare angående en
kille (f.d. elev vid AMB/Tingsryd) vid namn Emil Henronh som eventuellt kommer att
bli aktuell med uppträde och sång under Rottnedagen.
§18. Mari informerar om att Malin Engström från Tekniska förvaltningen är inbjuden.
§19. Sara tar kontakt med Sofie von Elern, Landskapsarkitekt, Planeringskontoret,
Kommunledningsförvaltningen. Detta gällande Grönstrukturprogrammet för Rottne.
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§20. Rottne Bibliotek deltar.
§21. Marie hör om Blomsterboden Rottne är intresserade av att delta.
§22. Enligt Hanaholm kommer Kevin Takki att ansvara för fotografering under
Rottnedagen.
§23. Mari tar kontakt med Henrik Borg angående ett övergripande ansvar för Press.
§24. Görel tar kontakt med Jessica Funk angående ansiktsmålning till barn.
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Sekreterare: Sara Löfqvist
Justerare: Rickard Alexandersson
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