
Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  140331	  
Onsdag	  31:e	  mars	  2014	  kl.	  19.00	  
Närvarande:	  Christer	  Andersson,	  Lennart	  Jonsson,	  Ann-‐Marie	  
Nilsson,	  Kent	  Nilsson,	  Hans	  Olsson,	  Marita	  Linné	  
	  
§1.	  Årsmöte	  140407	  
Plats:	  Takdroppet	  i	  Folkparken.	  Tid:	  mån	  7:e	  april	  kl.	  18.30.	  	  
Länsarkitekt	  Elisabeth	  Wester	  från	  länsstyrelsen	  håller	  föredrag	  
kl.	  18.30	  –	  19.45.	  Därefter	  frågestund.	  
Årsmötesförhandlingar	  vidtar	  ca	  20.00.	   	  

Förberedelser:	  
• Christer	  verifierar	  praktiska	  saker	  med	  Göran.	  Marita	  och	  
Ann-‐Mari	  kontrollerar	  praktiska	  detaljer	  angående	  lokalen	  
på	  Västerdagsmötet	  (1/4).	  

• Kent	  ansvarar	  tillsammans	  med	  Karin	  (m.fl.)	  för	  fika.	  
• Lennart	  pressansvarig.	  
• Stadgar	  och	  dagordningar	  utskrivna	  och	  tillgängliga.	  
• Revisionsberättelsen	  underskriven	  av	  Erik	  Burman.	  
Christian	  Schröder	  skriver	  under	  på	  årsmötet.	  

• Kent	  läser	  upp	  sammanfattningen	  av	  verksamheten.	  
• Styrelsen	  samlas	  17.30	  för	  iordningställande	  av	  lokal.	  

	  
§2.	  Västerdagen	  140426	  
Förberedelser:	  
Tält	  (9x3)	  –	  plats	  reserveras	  på	  västerdagsmöte	  (1/4).	  
Malenas	  bildspel	  –	  om	  möjligt?	  
Medlemsvärvning.	  
Ann-‐Marie	  kontrollerar	  affischer	  med	  historiebeskrivning	  och	  
tidigare	  skiss	  på	  vad	  som	  skulle	  finnas	  i	  huset	  vid	  förra	  
utformningsförslaget.	  	  
Styrelse	  och	  övriga	  samlas	  09.00	  för	  tältuppsättning.	  
	  
§3.	  Valborg	  140430	  
Förberedelser:	  
Hasse	  är	  ansvarig	  för	  bål	  och	  tändning.	  Polistillståndet	  förväntas	  
komma	  i	  veckan.	  Hasse	  kontrollerar	  kraven	  från	  



brandmyndigheten.	  Hasse	  kan	  vid	  behov	  ta	  emot	  grus	  och	  ris	  
måndagen	  den	  28/4.	  
Kent	  följer	  upp	  att	  grus	  och	  ris	  kommer	  på	  plats.	  	  
Marita/Kent	  stämmer	  av	  med	  Takdroppet	  om	  kaffeserveringen	  
och	  eventuell	  grillning.	  
Christer	  efterfrågar	  valborgstalare.	  Christer	  stämmer	  av	  med	  
Mattias	  om	  affisch.	  Klar	  snarast	  efter	  att	  programmet	  är	  klart.	  	  
Arrangörer:	  Folkparkens	  framtid	  +	  logga)	  och	  Fritid	  Väster.	  
Sponsorer:	  Kultur	  &	  Fritid	  Lund	  och	  GreenLandscaping.	  
Ljudanläggning	  är	  bokad	  och	  klar.	  
Preliminärt	  Valborgs	  schema:	  	  
18.30	  –	  19.30	  Musik	  ”Oktetten	  Kung	  Oscars	  ”	  tills	  kör	  tar	  vid.	  
19.40	  –	  20.00	  Kör	  ”Östergöken”.	  
20.00	  –	  20.10	  Talare	  (inte	  klar).	  
20.10	  Brasan	  tänds.	  
	  
§4.	  Övrigt	  
Christer	  har	  ansökt	  om	  organisationsnummer	  för	  föreningen	  hos	  
skatteverket.	  	  
	  
Vid	  protokollet:	  Marita	  Linné	  140331.	  
	  	  


