Rapport jubileumsprojektet, styrelsemöte 2018-01-18
Steg har tagits inom en rad områden, men antalet personer som är informerade och
inblandade är fortfarande relativt litet. Styrgruppen (SG) har möte varje vecka. Vi ser nu ett
behov av att informera bredare, framförallt dem som deltog på mötet 2017-11-29 och som
då angav vad de ville jobba med. Detta kommer att göras inom en nära framtid.
Status inom olika delprojekt:



















Kommunikationsplan. Klar och distribuerad till styrelsen samt delprojektledare.
Jubileumssida på ”ordinarie” Hemsida. Ligger uppe. Behöver uppdateras löpande,
bl.a. med denna rapport. ”Veckans Intervju” – ett inslag som är på gång.
Hemsida för historiskt material. Ett bra möte med Kringelstan, leverantörer av den
nya Hemsidan, 17/1. Förutsättningar och arbetsfördelning klarnar. God hjälp av Cleo
Forsman som får roll typ Web-Redaktör. Nytt möte om c:a två veckor och till dess
måste klubbens ansvarsområde och input definieras.
Jubileumsbok. Skrivandet går framåt. Ekonomiskt mycket lovande offert på
tryckningen från Östertälje Tryckeri. SG funderar på hur många ex vi ska trycka.
Kort film om historia och framtid. Ej påbörjad. Är beroende av jobb och material
under p. 3 ovan.
1968 klubb koncept. Fortfarande på tänkarstadiet. Vi måste bestämma vad paketet
kan innehålla.
Nya samarbeten & intäkter. I fokus för försäljningsgruppen.
Jubileumsspelare till Telge. Har landat.
Ansiktslyftning & utvecklingsplaner Täljehallen. Robban har träffat JM Skylt och
diskuterat teknik och pris. Har också gjort sonderingar ang. att bygga igen
balkonghålet ovanför A-planen. SG ska få se ”prototyp” för att få bättre
beslutsunderlag.
Utsmyckning & dekoration Klubbgården och Täljehallen. Diskuterat på OLG-möte
senast.
Utställning i Stadshuset. Har sökt kommunens kontaktperson men ännu inte fått svar.
De som uttryckt intresse för att vara med inom delprojektet kommer snart att bli
kallade till ett första möte. Hoppas till dess ha fått kontakt med kommunens
kontaktperson.
Södertäljefestivalen. Diskussion ska tas med kommunen angående program.
Utställning hos AZ, Scania, Telge m.fl. Följer efter p. 11.
Jubileumsturnering. På tänkestadiet.
Jubileumsfest i Täljehallen. Peter W och Kjell Ö ska ha möte med Britt Edoff och
Lasse Karlsson och bena ut praktiska detaljer beträffande, mat, servering och
underhållning. Funderingar i gång för bredast möjliga inbjudan och uppslutning. De
som visat intresse för att vara med och hjälpa till kommer att bli kallade när viktiga
detaljer är fastlagda.







Tröjor i taket. Fortsätter enligt plan. Nästa spelare på tur är A-M Wikner.
Matcharrangemang. Jubileumstema i musik, speakertexter och tävling.
Sponsorernas matcher. Första matchen på lördag. Sponsor Socialdemokraterna.
Sponsorsföredrag i klubbgården (POF).
Jubileumsmatcher i Scaniarinken, Telge och Kings. Inledning på säsongen 2018-19.
Diskussioner med kommunen om villkor.
Turneringarna Scania Cup och TO. Avgiftsfrihet utlovat av kommunen. Erik skissar på
jubileumstema och –inslag.

