
Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  150223	  
Måndag	  23:e	  februari	  2015	  kl.	  18.30	  
Närvarande:	  Christer	  Andersson,	  Ann-‐Marie	  Nilsson,	  Kent	  
Nilsson,	  Hans	  Olsson,	  Marita	  Linné,	  Johan	  Nilsson	  
	   	  
§1.	  Valborgfirande	  i	  Folkparken	  150430	  
	  
Planering	  och	  ansvarsfördelning:	  
	  

• Christer	  har	  sökt	  anslag	  från	  kommunen	  för	  de	  olika	  kulturella	  
inslagen	  samt	  fått	  positivt	  förhandsbesked	  från	  oktetten	  Kung	  Oscar,	  
kören	  Östergök	  och	  som	  talare	  Bodil	  Jönsson.	  

	  
• Kent	  har	  fått	  klartecken	  av	  Peter	  Nyman	  på	  Fritid	  Väster.	  De	  ställer	  
upp	  på	  att	  ansvara	  för	  serveringen.	  
	  

• Hasse	  har	  ansökt	  om	  polistillstånd	  och	  är	  ansvarig	  vid	  båltändning.	  	  
	  

• Ann-‐Marie	  har	  fått	  klartecken	  från	  GreenLandscaping	  (Jonas	  Hult)	  
angående	  grus	  och	  ris	  till	  bålet.	  

	  
• Kent	  är	  kontaktperson	  inför	  leveransdatum	  för	  grus	  och	  ris.	  

	  
• Mattias	  ansvarar	  för	  att	  uppdatera	  förra	  årets	  valborgsaffisch.	  

	  
• Lennart	  ansvarar	  för	  annonsering	  i	  pressen.	  
	  

• Ljudkillen	  har	  lovat	  att	  ordna	  med	  ljudet.	  	  
	  
	  
§2.	  Nytt	  om	  planprogramprocessen	  
	  
Inget	  nytt	  finns	  redovisat	  i	  byggnadsnämndens	  senaste	  protokoll.	  Ann-‐Mari	  
har	  skickat	  e-‐post	  till	  Björn	  Abelsson	  (ordf.	  i	  byggnadsnämnden),	  angående	  
vilka	  nya	  direktiv	  som	  byggnadsnämnden	  ämnar	  lämna	  in	  till	  
stadsbyggnadskontoret.	  Ann-‐Mari	  tar	  förnyad	  kontakt	  då	  vi	  ännu	  inte	  
erhållit	  något	  svar	  på	  förfrågan.	  Möjligheten	  finns	  att	  komma	  in	  med	  ett	  
medborgarförslag	  till	  kommunfullmäktige.	  
	  



§3.	  Västerdagen	  150425	  (arrangör	  Fritid	  Väster)	  
	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  föreningen	  skall	  finnas	  på	  plats	  och	  delta	  på	  
Västerdagen	  med	  att	  informera	  om	  Folkparkens	  framtid	  i	  ett	  mindre	  tält.	  
Mer	  detaljerad	  planering	  på	  nästa	  styrelsemöte.	  
	   	  
	  
§4.	  Föreningens	  årsmöte	  150413	  
Årsmötet	  avhålls	  måndagen	  den	  13	  april	  kl.19.00	  på	  Takdroppets	  
fritidsgård	  i	  Folkparken.	  
	  	  
Johan	  och	  Kent	  ansvarar	  för	  ett	  utskick	  till	  medlemmarna	  samt	  till	  andra	  
personer	  som	  på	  olika	  sätt	  visat	  intresse	  för	  engagemang	  i	  föreningen.	  
Utskick	  sker	  senast	  cirka	  3	  veckor	  före	  årsmötet.	  Utskicket	  skall	  bl.	  a.	  
innehålla	  att	  intresserade	  ledamöter	  söks	  till	  styrelsen	  samt	  en	  uppmaning	  
att	  sprida	  information	  om	  föreningen	  och	  årsmötet.	  
Christer	  skriver	  ett	  underlag	  till	  en	  kombinerad	  affisch	  och	  inbjudan	  för	  
utskick	  och	  annonsering.	  Han	  tar	  även	  ansvar	  för	  att	  revisionen	  utförs.	  	  
Ann-‐Marie	  tar	  ny	  kontakt	  med	  Malena	  om	  styrelsens	  ställningstagande	  
angående	  foldern.	  Ett	  förtydligande	  ang.	  tillbyggnadsmöjligheter.	  
Kent	  gör	  en	  förfrågan	  om	  Malena	  kan	  göra	  en	  presentation	  av	  folder,	  
teknisk	  beskrivning	  av	  Edmanska	  huset	  och	  nyutkommen	  bok	  på	  årsmötet.	  	  
Hasse	  har	  undersökt	  kostnad	  för	  att	  trycka	  folder	  och	  styrelsen	  beslutar	  att	  
föreningen	  inte	  i	  nuläget	  kan	  bekosta	  en	  sådan	  tryckning.	  Foldern	  finns	  
tillgänglig	  att	  läsa	  på	  hemsidan.	  Längst	  ner	  under	  fliken	  ”Husgruppen”	  	  
Kent	  sammanställer	  en	  årsberättelse.	  
Hasse	  tar	  en	  kontakt	  till	  en	  årsmötesordförande.	  
Lennart	  är	  pressansvarig.	  
	  
Styrelsen	  diskuterade	  att	  på	  årsmötet	  ta	  upp	  frågan	  om	  vad	  föreningens	  
medlemmar	  anser	  om	  vilken	  typ	  av	  verksamhet	  och	  inriktning	  Edmanska	  
huset	  ska	  anta	  i	  framtiden.	  
Kaffe	  och	  kakor	  ska	  finnas	  till	  försäljning,	  styrelsens	  medlemmar	  bakar.	  	  
	  
	  
§5.	  Nästa	  styrelsemöte	  
Nästa	  styrelsemöte	  bestämdes	  till	  måndag	  den	  23	  mars	  kl.18.30.	  
	  
	  
Vid	  protokollet:	  Marita	  Linné	  150224	   	  
	  	  


