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1.	  Formalia:	  
Sammankallande	  Christer	  Andersson,	  kassör	  Marita	  Linné.	  
	  
2.	  Information	  om	  planuppdrag:	  
Marita	  informerade	  om	  att	  arkitekt	  Katarina	  Meier	  på	  
stadsbyggnadskontoret	  (SBK)	  har	  fått	  uppdraget	  att	  utforma	  
planuppdraget	  för	  Folkparken	  och	  närliggande	  parkeringar.	  För	  
närvarande	  råder	  avvaktan	  i	  ärendet.	  
	  
3.	  Informell	  politikerkontakt:	  
På	  skördesöndagen	  i	  Stadsparken	  lyssnade	  Marita	  och	  Christer	  på	  ett	  
föredrag	  om	  parker	  av	  Ann	  Schlyter	  (V),	  som	  sitter	  som	  ledamot	  i	  
tekniska	  nämnden.	  Diskussion	  om	  Folkparken	  förekom.	  
	  
4.	  Information	  om	  SAP-‐möte:	  
Kent	  redogjorde	  för	  informationen	  om	  föreningen	  som	  gavs	  hos	  SAP-‐
västers	  medlemsmöte	  tidigare	  i	  sommar.	  
Socialdemokraternas	  viljeinriktning	  diskuterades.	  
	  
5.	  Information	  från	  husgruppen:	  
Håkan	  informerade	  om	  husgruppen	  arbete.	  En	  folder	  skall	  tas	  fram	  
om	  huset.	  En	  ”happening	  –	  visning	  av	  huset”	  med	  inbjudna	  är	  tänkt	  att	  
genomföras.	  Jobbar	  för	  att	  besiktningsprotokollens	  punkter	  skall	  
åtgärdas	  så	  snart	  som	  möjligt.	  Håkan	  har	  haft	  en	  del	  möten	  och	  
planerar	  att	  ha	  fler	  kontakter	  med	  politiker,	  kulturchef,	  samt	  
mejeriets	  föreståndare	  Fredrik	  Jönsson.	  Håkan	  redogjorde	  för	  
husgruppens	  visioner	  för	  huset	  som	  är	  oförändrade	  i	  förhållande	  till	  



de	  som	  redan	  finns	  att	  läsa	  på	  hemsidan	  under	  fliken	  husgruppen.	  
Håkan	  fick	  styrelsens	  mandat	  att	  gå	  vidare	  med	  husgruppens	  
planerade	  aktiviteter.	  
	  
6.	  Framtiden:	  
Ansökan	  om	  bidrag	  för	  stadsodling	  togs	  upp.	  Årlig-‐	  eller	  engångs-‐	  
ansökan?	  I	  fjor	  ansökte	  vi	  hos	  miljö-‐	  och	  hälsoutskottet	  med	  sista	  
ansökningsdatum	  till	  den	  15:e	  november.	  
Styrelsens	  mening	  är	  att	  upprepa	  årets	  valborgsfirande	  succé	  även	  till	  
nästa	  vår.	  Dags	  att	  ansöka	  om	  pengar	  till	  detta	  redan	  nu?	  
Frågan	  om	  generella	  anslagsansökningar	  till	  föreningen	  diskuterades.	  
Informationen	  på	  vår	  anslagstavla	  bör	  uppdateras	  och	  ny	  relevant	  och	  
aktuell	  information	  bör	  sättas	  upp.	  Styrelsen	  beslutade	  att	  text	  om	  
planuppdraget	  sätts	  upp.	  
Frågan	  om	  informationsspridning	  och	  rekrytering	  av	  nya	  krafter	  till	  
föreningen	  diskuterades.	  
	  
7.	  Nästa	  styrelsemöte	  beslutades	  till	  måndag	  3:e	  november	  kl.18.30.	  


