
Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  140305	  
Onsdag	  5:e	  mars	  2014	  kl.	  19.00	  
Närvarande:	  Christer	  Andersson,	  Mattias	  Engman,	  Lennart	  
Jonsson	  Ann-‐Marie	  Nilsson,	  Kent	  Nilsson	  
	  
§1.	  Västerdagen	  140426	  
Datum	  140524	  (tidigare	  datum)	  utgick.	  
Styrelsen	  ger	  Göran	  Bengtsson	  mandat	  att	  arbeta	  vidare	  med	  
enkät	  med	  inriktning	  på	  Folkparken	  (park	  +	  byggnad).	  Christer	  
vidtalar	  Göran.	  Kent	  kontaktar	  lundafastigheter.	  Vidare	  planering	  
följer.	  
	  
§2.	  Valborg	  140430	  
Polistillståndsansökan	  är	  inlämnad.	  Ann-‐Mari	  och	  Kent	  letar	  
vidare	  på	  anskaffning	  av	  grus.	  Sponsorer?	  Ann-‐Mari	  har	  sökt	  och	  
haft	  olika	  kontakter	  men	  har	  ännu	  inte	  fått	  någon	  respons.	  Ann-‐
Mari	  och	  Christer	  söker	  vidare	  efter	  talare.	  Ann-‐Mari	  undersöker	  
möjlighet	  att	  låna	  högtalaranläggning.	  Christer	  och	  Lennart	  söker	  
efter	  körer.	  Mattias	  gör	  affisch.	  (Logga	  Folkparkens	  framtid,	  Fritid	  
Väster,	  Kultur	  &	  Fritid,	  ev.	  ”Sponsor”).	  Kent	  ger	  klartecken	  till	  
Fritid	  Väster	  om	  gemensamt	  arrangemang.	  HG-‐föreningar	  
och/eller	  VIF	  (Bertil	  Raalas)	  är	  välkomna	  som	  medarrangörer.	  
Hans	  är	  ansvarig	  för	  bål	  förberedelser	  och	  tändning.	  Lennart	  är	  
pressansvarig.	  Föreningen	  har	  erhållit	  kulturanslag	  från	  Kultur	  &	  
Fritid	  (kommunen)	  till	  musiken.	  
Preliminärt	  schema:	  
18.45	  –	  19.45	  Musik	  orkester 
19.50	  –	  20.20	  Kör 
20.20	  –	  20.30	  Talare 
20.30	  ca.	  Brasan	  tänds 

§3.	  Årsmöte	  140407	  
Plats:	  Takdroppet	  i	  Folkparken.	  Tid:	  kl.	  19.00	  
Kl.	  19.00:	  Länsarkitekt	  Elisabeth	  Weber	  länsarkitekt	  håller	  
föredrag.	  Frågestund.	  
Kl.	  ca	  20.00	  Årsmötesförhandlingar	  med	  styrelseval.	  
Göran	  Bengtsson	  har	  skrivit	  bakgrundstexten	  till	  föredraget.	  



Christer	  kontaktar	  Göran	  om	  ev.	  medverkan	  på	  årsmötet	  samt	  
vidarebefordrar	  Görans	  text	  som	  ev.	  bifogas	  till	  kallelse.	  Kent	  
sammanfattar	  föreningens	  verksamhetsberättelse	  för	  perioden	  
april-‐2013	  –	  april	  2014	  och	  sänder	  över	  till	  Christer.	  Christer	  
kontaktar	  Erik	  Burman	  för	  justering	  av	  protokoll.	  Kent	  och	  Johan	  
ombesörjer	  utskick	  av	  inbjudan	  via	  mail	  till	  medlemmar	  senast	  
v11.	  Lennart	  är	  pressansvarig.	  Sondering	  om	  fika	  på	  Takdroppet	  
(av	  Martina,	  Karin?)	  utförs	  av	  Kent.	  
	  
§4.	  Övrigt	  
Christer	  ansöker	  om	  organisationsnummer	  för	  föreningen	  hos	  
skatteverket.	  Krävs	  för	  diverse	  ansökningar.	  Marita	  Linné	  utses	  
till	  kassör.	  
	  
§5.	  Nästa	  styrelsemöte	  bestämdes	  till:	  måndag	  31/3	  kl.	  19.00	  
	  
Vid	  protokollet:	  Kent	  Nilsson	  140305.	  
	  	  


