
 
 

       
 

Här kommer ett utdrag  
från vårt senaste styrelsemöte 

den 10 oktober 2022 
 

Närvarande: Sture Henningsohn, Tord Berglund, Lennart Lundsten, Lars-Olov Högström, 
Eilert Rönnquist, Sture Nordström, Bo Näslund samt Inga-Lill Själander via nätet. 
. 

Mötets öppnande 
Ordförande Sture hälsade alla välkomna till dagens möte. Sture började med en 
solskenshistoria om en äldre kvinna, som han pratat med, som skänkt 5.000 kr 
till oss. Hon hade vunnit lite pengar på spel och tyckte att hon kunde stödja Trä-
patronerna. 
 

Hemsidan – Medlemsregistret 
Just nu ligger vi på 791 medlemmar inledde Lars-Olov. Han betona- de också att 
dom medlemmar som vi tar in nu får gratis resten av året, vi behöver inte göra 
något, i början av nästa år kommer per automatik ett inbetalningskort hem i 
brevlådan.  
   Här gick Inga-Lill in och berättade att lastbilsträffen i Ramsele blev en lyckad 
historia som gav skapligt med pengar och några nya medlemmar. Men det var 
blött. Vårt tält var genomsurt, men det är åtgärdat nu. 
 

Senaste nytt om ny lokal 
Inte något nytt på den fronten. Hyresvärd Sten Hjertman har låtit  meddela att 
han har problem att få fram lokal i gatuplan. Däremot har han lovat oss att låna 
(gratis) lokalen bredvid vår nuvarande så vi har lite större nu. Den får vi låna p å 
obestämd tid. 
 

November 
Allra först så bemannade vi alla ställen där vi skall stå. Just nu har vi  18 dagar 
som är bokade i slutet på oktober och hela november under den s k Mustasch- 
kampen. Årets största aktivitet för oss. Det tog  sin runda tid att besätta dessa 18 
dagar med folk. Inga större problem eftersom alla ställer upp så bra. 
   Det framkom att vi har så många hela och nya Roll Ups, så Tord föreslog att vi 
skulle undersöka om att få ställa upp dom på offentliga platser under november 
månad. 
    Förslagsvis: Sidsjöns vårdcentral (Eilert), Skönsbergs vårdcentral (Tord), 
Sjukhusets foajé (Tord), COOP Birsta (Bosse), Strålningen (Bosse). Med flera. 
Har man ett förstag, fråga dom bara. 
 
 
 



HÄR KOMMER VI ATT FINNAS 
Oktober 26  Sundsvalls Sjukhus Foajé         

 27  Sundsvalls Sjukhus Foajé 
 26  Strålningen på Sundsvalls sjukhus. 
November 1   ICA Kvantum, Kvissleby 
 2   MoDo ishall (Se nedan) 
 3   COOP Birsta 
 4   COOP Birsta 

 8   ICA Maxi Härnösand 
 10 COOP Ånge 
 12 COOP Örnsköldsvik 
 13 COOP Örnsköldsvik 
 15 ICA Sollefteå 
 16 COOP Sollefteå 

 17 ICA Matfors 
 18 COOP Timrå 
 22 COOP Härnösand 
 23 Birsta City, innanför huvudentrén 
 24 Birsta City, innanför huvudentrén 

MoDo 
Onsdagen den 2 november har MoDo hemmamatch mot Vita Hästen ihockey- 
ettan och den skall gå i Prostatacancerns tecken. Vi har blivit erbjuden att stå där 
och profilera oss och sälja våra alster. Detaljerna är ännu inte klara eftersom 
förbundet är inkopplat om att göra ett avtal med alla klubbar i ettan. 
   Vi får avvakta en tid med besked. Men klart nu är att  sannolikt hela styrelsen 
kommer att närvara vid denna aktivitet. 
 

Nya kläder 
Vi har ju otroligt mycket att göra ute bland allmän- 
heten framöver och det är viktigt att se bra ut när vi 
profilerar oss. Så därför har vi beställt  skjorta och 
väst som naturligtvis går i blått. Det kommer att bli 
ännu snyggare Träpatroner som visar upp sig 
framöver under Mustasckampen. 
 

Jubileumsskrift      
2023 fyller vi som bekant 20 år. Klart är nu att en härnösandskillen Kjell Bo - 
ström, hjälper oss, att färdigställa sidorna för tryckning. Lars -Olov och Tord 
fortsätter sitt arbete med att ta fram material. 
 

Utbildningen i Umeå 
Nu är det dags för utbildningen av föreningsstyrelsemedlemmar del 2 i Umeå. 
Från Träpatronerna deltager Sture, Lars-Olov, Eilert, Sune och Arne från Härnö-
sand och Anders kommer från Örnsköldsvik. 
 
 
 

Snack-Kaféerna 



Våra populära och välbesökta Snack-Kaféer har nu utökats med Härnösand. 
Dessa datum kör vi: Alltid kl 13.00. 
  OKT. NOV. DEC. 
Sundsvall  10 14 12 
Härnösand  20 17 15 
Sollefteå  11 8 13 
Örnsköldsvik 11 8 6  
 
Sundsvall  Pingstkyrkan, Rådhusgatan 37 
 
Härnösand Domkyrkans Församlingsgård, Franzengatan 18 
 
Sollefteå  Funktionsrätt, Djupövägen (Billsta körskola) 
 

Örnsköldsvik EFS Åsvägen 89 
 
 
 

Träpatronerna, styrelsen 


