
Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  140414	  
Måndagen	  14:e	  april	  2014	  kl.	  19.00	  
Närvarande:	  Christer	  Andersson,	  Ann-‐Marie	  Nilsson,	  Kent	  
Nilsson,	  Hans	  Olsson,	  Marita	  Linné,	  Johan	  Nilsson,	  Christian	  
Röder,	  Håkan	  Fex	  
	  
§1.	  Västerdagen	  140426	  
• Bemanning	  av	  tältet:	  
09-‐11Håkan,	  Hasse,	  Kent,	  Christer,	  Marita	  sätter	  upp	  tältet.	  
11-‐13	  Ann-‐Marie	  (plus	  övriga	  i	  mån	  av	  tid).	  
13-‐15	  Christian	  (plus	  övriga	  i	  måna	  av	  tid).	  
15-‐17	  Håkan,	  Hasse,	  Kent,	  Christer,	  Marita	  tar	  ner	  tältet.	  

• Ann-‐Mari	  och	  Christer	  stämmer	  av	  med	  Malena	  och	  Göran	  
angående	  frågor	  om	  bildspel	  och	  projektor	  och	  duk.	  

• Medlemsvärvning.	  Johan	  tar	  fram	  formulär.	  Nu	  värvar	  vi	  
enbart	  medlemmar	  och	  inte	  namnsamling.	  Frågan	  om	  
föreningsbidrag	  från	  kommunen	  och	  behovet	  av	  
personnummer	  med	  hänsyn	  till	  PuL	  diskuterades.	  
Johan	  kontrollerar	  vad	  som	  gäller.	  

• Idélåda	  om	  hus	  och	  park.	  
• Marita	  fixar	  whiteboard	  och	  pennor	  där	  folk	  kan	  skriva	  
idéer,	  sen	  fotograferar	  vi	  förslagen.	  

• Kent	  ser	  efter	  vad	  som	  finns	  på	  hemsidan	  som	  kan	  vara	  
intressant	  att	  sätta	  upp	  på	  väggarna	  i	  tältet.	  

• Ann-‐Marie	  tar	  med	  några	  tidningsartiklar,	  ev.	  inplastade.	  	  
• Möjlighet	  att	  ev.	  ta	  del	  av	  Bengt	  Karlssons	  bok	  om	  någon	  är	  
intresserad	  av	  parkens	  historia.	  

• Ann-‐Marie.	  I	  förra	  omgången	  om	  Folkparksbyggnaden	  fanns	  
det	  tre	  förslag	  på	  hur	  huset	  skulle	  användas.	  Ann-‐Marie	  
undersöker	  möjligheterna	  att	  få	  tillgång	  till	  detta	  material.	  
	  
	  

§3.	  Valborg	  140430	  
• Kent/Hasse	  fortsätter	  att	  se	  till	  att	  grus	  och	  ris	  kommer	  på	  
plats.	  Hasse	  skickar	  ut	  de	  dokument	  som	  han	  har	  fått	  från	  
brandmyndigheten,	  tekniska	  nämnden	  och	  miljönämnden.	  



Hasse	  kontrollerar	  med	  polisen	  om	  det	  innebär	  att	  vi	  har	  fått	  
de	  tillstånd	  som	  krävs.	  	  	  

• Christer	  kontaktar	  Peter	  Nyman,	  Fritid	  Väster	  om	  praktiska	  
detaljer	  angående	  serveringen.	  

• Mattias	  gör	  affisch.	  Christer	  har	  kontakt	  med	  Mattias.	  
Affischen	  måste	  kunna	  sättas	  upp	  senast	  22/4.	  

• Alla	  affischerar	  efter	  bästa	  förmåga	  förutom	  att	  följande	  
ansvarar	  för:	  
Kent	  –	  Hemsida	  plus	  ”de	  vanliga	  platserna”	  i	  området.	  
Johan	  -‐	  Konsum	  Mårtenstorget	  och	  Stadsbiblioteket.	  
Ann-‐Marie	  sätter	  upp	  på	  Petersgården	  
Lennart	  ser	  till	  att	  information	  kommer	  in	  i	  tidningarna.	  

• Plan	  B	  om	  det	  blåser	  mer	  än	  10	  m/s	  vilket	  innebär	  att	  vi	  inte	  
får	  tända	  bålet.	  Om	  väderprognoserna	  tyder	  på	  så	  kraftiga	  
vindar	  så	  köper	  vi	  in	  marschaller.	  

• Arrangörer:	  Folkparkens	  framtid	  (logga)	  och	  Fritid	  Väster.	  
Sponsorer:	  Kultur	  &	  Fritid	  Lund	  och	  GreenLandscaping.	  

• Program	  klart:	  	  
18.30	  –	  19.30	  Oktetten	  Kung	  Oscar.	  
19.40	  –	  20.00	  Kören	  Östergöken.	  
20.00	  –	  20.10	  Talare	  Ann-‐Marie	  Nilsson.	  
20.10	  Brasan	  tänds	  av	  Hasse.	  

	  
§4.	  Framtiden	  
• Håkan	  ansvarar	  för	  grupp	  som	  arbetar	  på	  förslag	  för	  huset.	  
Håkan	  kontaktar	  serviceförvaltningen	  om	  vi	  får	  komma	  in	  i	  
byggnaden.	  Förslag	  på	  ett	  möte	  den	  12/5	  (26/5	  som	  
alternativ)	  med	  personer	  som	  kan	  tänkas	  ha	  konkreta	  idéer	  
om	  huset	  i	  linje	  med	  vad	  Malena	  också	  föreslog	  på	  årsmötet.	  
Ann-‐Marie	  tar	  upp	  en	  diskussion	  med	  Malena	  angående	  
detta.	  	  

• Marita	  informerade	  om	  synpunkter	  från	  Göran	  angående	  
verksamheten	  för	  kommande	  höst.	  	  

	  	  
Vid	  protokollet:	  Marita	  Linné	  140414.	  
	  	  


