
Styrelsemöte	  i	  Folkparkens	  Framtid	  
Plats:	  Västers	  bibliotek	  Tid:	  29:e	  maj	  kl.	  18.00	  
Närvarande:	  Christer	  Andersson;	  Mattias	  Engman;	  Lennart	  
Jonson;	  Marita	  Linné;	  Ann-‐Mari	  Nilsson;	  Kent	  Nilsson;	  
Hans	  Olsson.	  
	  
§1.	  Föregående	  styrelse	  protokoll	  gicks	  igenom.	  	  
Christer	  redogjorde	  för	  läget	  i	  tidigare	  diskuterat	  teaterprojekt.	  
Bo	  är	  informerad	  av	  Christer.	  
Mattias	  har	  kontaktat	  Helena	  Björn	  om	  tillägget	  i	  vår	  visionstext.	  	  
Kent	  informerade	  att	  han	  meddelat	  filmaren	  Johan	  Ståhl	  
föreningens	  ståndpunkt	  i	  frågan.	  
	  
§2.	  Öppet	  hus.	  
Mattias	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  fastighetsförvaltare	  Johan	  
Liedholm.	  En	  visning	  av	  huset	  för	  föreningen	  är	  önskvärt.	  Mattias	  
undersöker.	  
	  
§3.	  Höstprogrammet.	  
Ligger	  fast	  enligt	  tidigare	  beslut.	  
Detta	  måste	  kommuniceras	  ut	  till	  föreningen.	  Christer	  om-‐	  
besörjer	  detta	  via	  detta	  protokollutskick.	  
	  
§4.	  Överklagande	  processer	  
Göran	  Bengtsson	  har	  undersökt	  användbara	  kontakter	  hos	  
länsstyrelsen.	  
	  
§5.	  Presentation	  av	  Luis	  Sanchez	  utbyggnadsförslag.	  
Diskuterades.	  
	  
§6.	  Medeltidsdagarna.	  
Styrelsens	  mening	  är	  att	  vi	  skall	  vara	  på	  plats	  för	  att	  värva	  
medlemmar.	  Karin	  Nilsson	  skickar	  ut	  schema	  för	  bemanning.	  
Styrelsen	  är	  ansvarig	  för	  genomförandet.	  
	  



	  
§7.	  Förfrågningar	  om	  bokförsäljning	  diskuterades.	  
Förfrågningar	  har	  inkommit	  om	  att	  sälja	  parkrelaterade	  böcker	  
genom	  föreningens	  försorg.	  Böckerna	  är	  ”Folkparken	  100	  år”	  och	  
”Hållbarhetens	  villkor”.	  Styrelsens	  beslut	  är	  att	  vi	  i	  samband	  med	  
ett	  medlemsutskick	  informerar	  om	  att	  böckerna	  finns	  att	  tillgå.	  
	  
§8.	  Antikvarisk	  utredning	  av	  huset	  (Tyréns	  konsulter).	  
Marita	  kontaktar.	  
	  
§9	  Nästa	  styrelsemöte	  tisdag	  25/6.	  
	  
§10	  Mötet	  avslutades	  
Därefter	  avhölls	  ett	  intressant	  föredrag	  om	  parkers	  historia	  och	  
utveckling	  av	  Åsa	  Åhland	  från	  SLU	  Alnarp.	  
	  
Lund	  130529	  
Styrelsen	  Folkparkens	  Framtid	  
Sekreterare	  Kent	  Nilsson	  
	  	  	  	  


