
Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  150420 

Måndag	  20:e	  april	  2015	  kl.	  18.30	  
Närvarande:	  Christer	  Andersson,	  Håkan	  Fex,	  Marita	  Linné,	  
Ann-‐Marie	  Nilsson,	  Kent	  Nilsson,	  Johan	  Nilsson,	  Hans	  Olsson	  
	  
§1.	  Val	  av	  ordförande	  i	  föreningen	  
Håkan	  Fex	  och	  Kent	  Nilsson	  delar	  på	  ordförande	  uppgifterna.	  
Kent	  Nilsson	  är	  sammankallande.	  
	  
§2.	  Val	  av	  kassör	  i	  föreningen	  
Till	  kassör	  valdes	  Marita	  Linné.	  
	  
§3.	  Västerdagen	  lördag	  25/4	  kl.	  11.00	  –	  15.00	  
• Samling	  på	  Falkvägen	  kl.	  09.30	  
• Tält finns på Falkvägen 12 och tas till Folkparken av Kent, 

Karin, Johan, Christer och Håkan. 
• Skyltning till tältet tas fram av Christer (tidningsartikel, 

föreningsnamn (gröna), webbadress (stora + små visitkort) samt 
Valborgsaffischer. 

• Marita skriver uppdaterad ”politik-skylt”. 
• Hasse lämnar förlängningssladdar och router till oss på 

fredagskvällen. 
• Bemanning under dagen: Kent, Karin, Anna, Johan(10.30), 

Christer(13.30), Håkan (som mailar till Christoffer). 
• Johan visar ”formulär” som läggs på hemsidan som vi skall få 

besökare intresserad av och ifyllda. Håkan lämnar en ny fråga 
om kulturhus som ersätter en annan fråga i formuläret och som 
läggs in av Johan. Därefter är Johans formulär antaget av 
föreningen för att användas både på hemsida och facebook samt 
därefter promotas för att få så stor spridning som möjligt. 

 
§4.	  Valborgsmässoafton	  torsdag	  30/4	  kl.	  18.30	  -‐	  ????	  
• Alla	  bidrar	  med	  hinkar.	  Christer	  o	  Hasse	  ordnar	  slang.	  
• För	  affischering	  i	  närområdet	  svarar	  Johan,	  Christer,	  Marita	  och	  

Kent.	  



• Hasse	  är	  bål	  och	  säkerhetsansvarig.	  Hasse	  tar	  kontakt	  med	  
GreenLandscaping	  (Jonas	  Hult).	  Alla	  närvarande	  
styrelsemedlemmar	  har	  ansvar	  och	  hjälps	  åt	  så	  att	  kvällen	  blir	  
en	  lugn	  och	  trivsam	  kväll	  för	  alla	  närvarande.	  Fritid	  Väster	  
ansvarar	  för	  serveringen	  som	  kommer	  att	  vara	  nere	  på	  
gräsmattan	  i	  år,	  d.v.s.	  närmare	  publiken.	  

• Johan	  ansvarar	  för	  affisch	  utskick	  till	  medlemmar.	  
	  
§5.	  Nästa	  styrelsemöte	  bestämdes	  till	  måndag	  1:a	  juni	  kl.18.30.	  
	  
Lund	  150420	  Kent	  Nilsson	  
	  


