
MINNESANTECKNINGAR 
 
Från mötet 17/11 på Faxängen 
 
Närv: Benny Berg, Kenneth Bergström, Uno Ferlander, Ulf Lidberg, Tommy Svensson, Leif 
Söderholm, Anders Ångman och Ulf Kjellin. 
 

- Huvudansvarig eller som det fr o m nu heter, sammankallande, är Ulf Kj. 
- Ansvarig för Mat (fika, lunch och middag) är Benny. Han kollar upp priser med 

främst Bertil Lidström, Strandbadet. 
- Eftersom bara två personer önskat boende skickar vi Badets resp Eckes 

telefonnummer till dessa så de kan boka själva. Ulf Kj ansvarar. 
- Ansvarig för tävling blir Kenneth. Även priser att delas ut vid middagen. Kenneth 

kollar också alternativ plats Kuben. Samråd med Thomas H. 
- EKONOMI. Till ekonomiansvariga utsågs Anders och Bosse (för han var ju inte 

närvarande). Efter att ha beräknat de kostnader vi får (mat, buss, foto, blommor mm) 
bestäms hur mycket vi kan subventionera anmälningsbiljetten. Ev kassatillgångar 
skänkes till LAIF i någon form. Minnesfond eller dyl. 

- Leif tar på sig att ordna med bussresan samt kolla ev kostnader. 
- Ulf Kj fortsätter att sköta utskick samt hålla kontakt medelst mail. 
- Tommy ansvarar för att blommor införskaffas till gravarna vid Långsele och Sollefteå 

kyrkor.  
- Namnbrickor införskaffas och tillverkas av Ulf Kj, 
- En reception upprättas där betalning sker samt utdelning av namnbrickor. Anders, 

Ulf och Ulf blir receptionister. 
- Uno svarar för Nostalgihörna vid Strandbadet. Samlar in klippböcker, foton och 

annat som vittnar om gamla tider. Han skall ta kontakt med Bengt Österlund för att 
kolla i Vikenhusets förråd efter böcker och lagbilder. 

- Ted (som inte heller var närvarande) fick (just därför) två uppdrag. Han skall ansvara 
för underhållningen och allsången vid middagen. Och ev efteråt. Han ska dessutom 
ge Tidningens fotograf i uppdrag och komma och föreviga vår samling. Sen kolla vad 
det kostar att göra en kopia till var och en som vi sen skickar ut. 

- PROGRAM. Cirkatider. Samling med fika 10. Busstur 10.30. Lunch 12.30. Tävling 
13.30. Middag 18 

- Till välkomsttalare ansågs Bosse som mest lämplig och utsågs till uppdraget. 
- Hur går vi vidare? Beslutades att skicka påminnelse till de som ej hört av sig och vi 

tycker borde vara med i januari. Nästa möte den 7/2 kl 18.00 på Faxängen. Tommy 
bokar. Vi spikar då programmet som skickas ut. 

 
Var och en som skall kolla kostnader (mat, buss, blommor, foto osv) bör lämna dessa till de 
ekonomiansvariga i god tid före mötet så vi vet vad vi har att röra oss med och kan ge en 
anmälningskostnad till deltagarna. 
 
Vid pennan 
 
 
Ulf Kjellin 
 
 


