
Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  måndag	  29/2	  kl.18.30	  
	  
Närvarande:	  Christer	  Andersson;	  Ann-‐Marie	  Nilsson;	  Johan	  Nilsson;	  
Kent	  Nilsson;	  Hans	  Olsson	  
	  
§1.	  Valborg	  30/4	  
a)	  Tillståndsansökan	  inskickad	  (250	  kr).	  
b)	  Förhandslöfte	  om	  grus	  och	  ris	  från	  Jonas	  Hult	  GreenLandscaping.	  
c)	  Kulturanslagsansökan	  är	  inskickad	  till	  Kultur-‐	  o	  Fritidsförvaltningen.	  
d)	  Orkester	  bokad.	  Kung	  Oscars	  Oktett.	  
e)	  Kören	  Östergök	  bokad.	  Förhandsbesked	  om	  högtalarsystem.	  
f)	  Talare	  inte	  klart.	  Christer	  gör	  nya	  sonderingar.	  
g)	  Christer	  kontaktar	  Mattias	  angående	  affisch.	  Sponsorer	  Kultur-‐	  o	  
Fritidsförvaltningen	  och	  GreenLandscaping.	  Bål	  tändning	  kl.20.00.	  
h)Ersättare	  behövs	  som	  bål	  ansvarig?	  
i)	  Två	  personer	  behövs	  som	  hjälper	  fritidspersonalen	  med	  servering?	  
	  
§2.	  Västerdagen	  21/5	  
Mötet	  beslutade	  att	  det	  inte	  finns	  något	  behov	  av	  att	  föreningen	  finns	  
representerat	  med	  tält.	  Vi	  antar	  att	  västerborna	  är	  väl	  informerade	  om	  läget	  
för	  Folkparken	  just	  nu.	  Om	  representanter	  från	  föreningen	  ämnar	  besöka	  
Västerdagen	  kan	  namnskylt	  (föreningens	  namn)	  bäras	  och	  erhållas	  av	  
Christer.	  
Västers	  bibliotek	  kan	  behöva	  en	  hjälpande	  hand	  med	  att	  sätta	  upp	  sitt	  tält.	  
	  
§3.	  Årsmöte	  bestämdes	  till	  måndag	  den	  18/4	  kl.19.00	  
Mail	  utskick	  till	  medlemmar	  ombesörjes	  av	  Johan	  cirka	  2	  veckor	  före	  mötet.	  
Mötet	  annonseras	  f.ö.	  på	  hemsida,	  facebook	  och	  på	  vår	  anslagstavla.	  
Christer	  och	  Kent	  tar	  fram	  erforderliga	  handlingar	  inför	  mötet,	  samt	  
revisors	  godkännande.	  Nämnda	  diskuterar	  fram	  inbjudning	  av	  gäst(er).	  
	  
§4.	  Övrig	  information	  
Kultur-‐	  o	  Fritidsförvaltningen	  har	  sagt	  upp	  hyresavtal	  för	  nuvarande	  
bibliotekslokal	  till	  2018-‐01-‐01.	  Flytt	  av	  bibliotek	  till	  Folkparken	  kvarstår.	  
Kulturhusutredning	  kommer	  att	  redovisas	  i	  KSAU	  inom	  den	  närmsta	  tiden.	  
Göran	  Bengtssons	  expertkunskaper	  kommer	  att	  efterfrågas	  för	  en	  
utformning	  av	  en	  skrivelse/propå	  på	  upprustning	  av	  parken	  samt	  ett	  
förslag	  på	  en	  skötselplan	  för	  parken.	  
	  
§5.	  Nästa	  styrelsemöte:	  18/4	  kl.18.15	  (Strax	  före	  årsmötet)	  
	  


