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Hej igen. 

Nu kommer det en liten rapport från vår verksamhet, den går att följa på www.pcfvärmland.se . Som 

jag skrev i förra brevet var vi i Molkom ”Starke Man” kul event men ett bedrövligt regn, så vi smög in 

under taket vid Coop. Bättre tur med vädret hade vi på Norra fältet och Sola Cruising vår specielle 

Sverigelottsförsäljare sålde mer än 400 lotter, TACK Leif, du är otrolig. Sen omgrupperade vi ju till 

Sandgrund och Queen det blev en lång men ekonomiskt framgångsrik dag. Vi omsatte 25 000:- 

Sen var det ju fotboll på Oleraýs, ekonomist var det ingen höjdare, för lite och fel publik. Men vi fick 

chansen att visa upp vad vi kan, högsta ledningen med Louise i spetsen var där och var mycket nöjd. 

Det var ju ett av målen inför en Mustaschkapen match i November, vi är mycket välkomna tillbaka. 

Som vanligt blir det ju mer än planerat Thomas ordnade med PRO så vi var i Mariebergskogen när de 

hade medlemsdagar. Blir en del lottförsäljning och medlemsrekrytering när vi visar oss. Så Kjell och 

jag tog en dag vid systembolaget i Duvan inför Midsommar, folk var nog mest fokuserade på 

midsommarspriten där, men vi syntes av väldigt många. På torsdag gör jag och Kennet ett besök på 

ICA Maxi Välsviken. Vi jobbar på, men ska vi öka måste vi bli fler som vill förändra. Jag tror jag har 

hittat 2 st som är lämpliga till styrelse uppdrag 2020. Det är bra men vi måste bli fler i vardagen som 

nyttjar sina kontakter. Gör som vi i styrelsen, tänk på barn och barnbarn. Alla kan göra något, fråga 

någon företagare du känner. De kanske kan starta en insamling eller sälja våra pins. 

En som vill och har gjort fantastiska saker för vår kamp är Kenneth Hermansson i Kristinehamn. Men 

nu behöver han ha HJÄLP. Vi har mer än 80 medlemmar i Kristinehamn. Det är dags nu hör av er till 

Kenneth 072-3019912 så slipper han vara ensam. 

Juli är nära, på söndag åker jag till Visby och Almedalen, känner mig hedrad att förbundet vill ha mig 

med för 4:de året. När jag kommer hem är det Husbilslandets sommarfest, där tar vi inträde. De 

kanske klarar sig utan mig, både Bosse och Nils-Åke hjälper Kenneth där. Helgen därpå är den årliga 

fisketävlingen ” Gäddkungen” där är vi förmånstagare för 5:te året. Hela Juli är fullt i alla fall 

helgerna, den 20 åker vi till Filipstad för en föreningsdag på torget. Spännande NYTT finns säkert 

många drabbade i Filipstad som vill träffa oss. Sista helgen i Juli är det Teknikdagarna i Rudskoga, 

förra året var bra så hoppas på något liknande i år. 

Snackcafeét på King Creole i Haga är permanentat enligt styrelse beslut. Så tisdag 6/8 är ni välkomna, 

hoppas vi blir fler under hösten. Det är ett bra sätt att lära känna andra i liknande situation. 

Om ni tycker att verksamheten är stor så blir den mycket mer intensiv under hösten. 

Mustaschkampen har 5 års jubileum och Coop Sverige blir en av huvudsponsorerna. Vi har ju haft ett 

gott samarbete med Coop Värmland men nu blir det större. De kommer att ta fram egna varor, och 

skänka pengar. Då känner jag så här att vi borde visa vår uppskattning genom att finnas på plats, men 

det är ett 50 tal butiker vi pratar om. Det klarar inte vi från Karlstad, vi behöver hjälp. 

Precis som vi behöver hjälp med medlemsrekryteringen, nästan alla har råd med 200:-. Fråga en 

släkting, granne eller bekant pengarna är inte det viktigaste, utan antal ”BETALANDE MEDLEMMAR” 

de genererar bidrag från staten. Vi blir en starkare organisation. 

Är du en gambler, köp en datumlott. Förra året gav det drygt 3,7 miljoner till förbundet. 

Ta hand om er, det är för Er och framförallt nästa generation jag jobbar. 

Håkan Florin 
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