
Protokoll	  styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  
Tisdag	  14/2	  kl.	  17.30	  
Närvarande:	  Christer	  Andersson,	  Lennart	  Jonsson,	  Marita	  Linné,	  Ann-‐Marie	  
Nilsson,	  Kent	  Nilsson,	  Hans	  Olsson,	  samt	  gäst	  Emelie	  Nilsson.	  
	  
§1.	  Presentation	  gäst:	  
Emelie	  Nilsson	  (småbarnsförälder)	  Målarvägen:	  Barnaktiviteter,	  barn-‐
loppis,	  stort	  intresse	  finns	  från	  flera.	  Besöker	  ofta	  Folkparken.	  
	  
§2.	  Midsommarfirande	  i	  Folkparken:	  
Föreningen	  kan	  inte	  hålla	  i	  detta.	  (VästerGympa?)	  
	  
§3.	  Västerdagen:	  (Nästa	  möte)	  
Ev.	  kan	  föräldrar	  göra	  något	  tillsammans	  med	  förskolor,	  
konstrunda,	  loppis,	  ”Värpinge	  Golf”	  eller	  andra	  aktörer?	  
Emelie	  sonderar	  hos	  vänner	  o	  bekanta.	  
Maillista	  till	  Emelie	  o	  Lennart.	  (Västerdags	  kontakter,	  Värpinge	  IF,	  m.fl.)	  
Emelie	  administratör	  på	  ”Rädda	  Folkparken	  i	  Lund”?	  JN	  
	  
§4.	  Valborgsfirande:	  (Nästa	  möte)	  
a)	  Servering?	  Anders	  tillfrågas.	  Annars	  ingen	  servering.	  KN	  
b)	  Musik,	  kör,	  ljudanläggning,	  kulturstödsansökan?	  CA	  
c)	  Talare?	  Förslag:	  Kent	  Wisti?	  LJ,	  AN	  
d)	  Affisch?	  CA	  
e)	  Ris	  o	  grus?	  HO	  
f)	  Bålansvarig,	  tändning-‐släckning*?	  HO	  
g)Tillståndsenheten?	  HO	  
	  
§5.	  Insändare:	  (Nästa	  möte)	  
Skribenter	  som	  förbereder	  remiss-‐svar	  till	  biblioteksplan	  samt	  texter	  till	  
insändare:	  CA,	  LJ,	  AN,	  JS,	  (KN)	  
	  
§6.	  Politikerutfrågning	  (GB,	  VBV):	  (Nästa	  möte)	  
Positiva	  till	  hearing	  med	  politiker	  o	  tjänstemän	  ledd	  av	  GB.	  
Lista	  på	  vem	  som	  kan	  vara	  med?	  CA,	  GB,	  KN	  
Lokal:	  Petersgården?	  (LJ,	  AN),	  Edmanska?	  KN	  
Förslag	  på	  tidpunkt:	  18-‐19	  april?	  CA,	  GB	  
Christer	  kontaktar	  GB.	  
	  



§7.	  Biblioteksplanen	  2018-‐01-‐01	  (KOF):	  (Nästa	  möte)	  
Vi	  kontaktar	  nämnds-‐sekreterare	  Katarina	  Franzen	  om	  att	  
Folkparkens	  framtid	  vill	  vara	  med	  som	  remissinstans.	  KN	  
	  
§8.	  Årsmöte:	  (Nästa	  möte)	  
(Lokal,	  Datum,	  Program)?	  Se	  ovan	  punkt	  §6.	  	  
	  
§9.	  Övrigt	  och	  om	  framtiden:	  (Nästa	  möte)	  
Frågan	  bordläggs.	  (Sagohuset?)	  
	  
§10.	  Nästa	  årsmöte:	  Tisdag	  14/3,	  kl.17.30.	  
Emelie	  bjuder	  eventuellt	  in	  nya	  gäster	  till	  nästa	  möte.	  
	  


