Protokoll
fört vid möte med Läger- och Värdfamiljkommittéen 2013-04-08.
Internationellt ungdomsläger Kloster Gård Hultsfred.
Plats Överum
Närvarande: Gamleby/Överum- Bo Håkansson, Catharina Pettersson, Yngvar Skogh,
Kjell Turesson.
Hultsfred- Olle Ahlström, Jan Almqvist, Marianne Edén, Kjell Persson.
Vimmerby- Christer Eckerström, Jonny Johansson, Sam Månsson,
Sören Sjöholm.
Vimmerby Linnea- Moa Andersson, Maja-Lisa Andersson Sundell, Anna
Legnegård, Anne-Marie Selin.
Västervik- Christer Johansson, Rejjo Laitinen, Kerstin Vigård, Gunnar
Allgulander.

§1.

Mötets öppnande
Jan Almqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2.

Val av sekreterare
Bo Håkansson LC Gamleby/Överum utsågs till sekreterare för mötet.

§3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§5.

Aktuell uppdatatering
För närvarande finns 27 deltagare anmälda. Därav 16 flickor o 11 pojkar. 2 av
deltagarna är svenska.
Vi har fått mycket och detaljerad information om deltagarna.

§6.

Kalender/Aktiviteter
Antalet aktiviteter ansågs vara för många. Mera tid för ungdomarnas egna
aktiviteter behövs. Följande schema fastställdes:

Datum
05 augusti
07 augusti
09 augusti
11 augusti
12 augusti
14 augusti

Aktivitet
GoKart i Västervik
Astrid Lindgrens värld
Hornåbergs camping med bl.a kanot
Seglarskola i Loftahammar
Virum Älgpark samt stadsvandring i Vi
Dressin i Hultsfred

§7.

A. Kontaktlista
Kontaktlistan är OK

Ansvarig klubb
LC Västervik
Vimmerby, båda klubbarna.
Vimmerby, båda klubbarna
LC Gamleby/Överum
Vimmerby båda klubbarna
LC Hultsfred

§9.

B. Värdfamiljer
Ansökan för värdfamilj skall fyllas i av alla värdfamiljer. Mötet beslöt att
vi ska använda MD.s formulär
C. Välkomstbrev
Ett förslag utformat av Torgny Rönnestad föredrogs. Det var bra men några
justeringar krävs. Deltagarnas språkbruk o förtydligande att brevskrivaren inte
är värdfamiljrepresentant utan kommunikatör.
D. Annons
Vimmerby har gjort ett informationsblad med ”rivlappar” med telefonnummer
som mötet tyckte var riktigt smart. Bladet följde med som bilaga till förgående
mötes protokoll.
E. USA
En pojke från USA har diagnosen Asbergers syndrom i en lätt form. Han har
lämnat ett positivt rekommendationsbrev från deltagandet i ett tyskt läger.
Lägerkommittén är positiv till att han deltar, men det gäller att hitta en lämplig
värdfamilj. Jan A fick i uppdrag att undersöka ytterligare och därefter fatta det
slutliga avgörandet.
Att göra
Hur engagerar vi flera värdfamiljer. För närvarande har vi värdfamiljer till 15
ungdomar (flertalet flickor). Annonsering och personlig bearbetning föreslogs.
Gymnasielärare kan var en bra grupp att bearbeta.
Jan och Olle fick i uppdrag att försöka få Kalmar radio att göra ett reportage om
lägerförberedelserna och i detta sammanhang efterlysa intresserade värdfamiljer.
Sista dag för ansökan om värdfamiljskap är 31 maj.

§10.

Chaufförslista
Det är viktigt att listan blir fulltecknad snarast möjligt

§11.

Lägerbemanning.
Minst 4 personer, 2 manliga och 2 kvinnliga, ska närvara dygnet runt.
Fyll i Olles lista så snart som möjligt. Senast 31 maj måste bemanningslistan
vara komplett.

§12

Övriga frågor
Möten
Nästa möte är den 13 maj kl.19 i Västervik.
Sista mötet den10/6.
Angående mat.
Frukost serveras k. 7 till 9. Lunch serveras på lägret. När deltagarna deltar i en
aktivitet kan de i stället få med ett lunchpaket. Middag serveras kl. 17-20.
T-shirt o vimplar.
Olle fick klart att beställa 100 st. t-shirt med tryck á. 80 kr. samt 40 st. vimplar á
85 kr.

Sekreterare Bo Håkansson

Justeras. Jan Almqvist

