
Protokoll	  årsmöte	  i	  föreningen,	  Folkparkens	  framtid	  	  
Måndagen	  den	  13	  april	  2015	  
Plats:	  Takdroppet,	  Folkparken	  
	  

1. Till	  mötesordförande	  valdes:	  Ann-‐Marie	  Nilsson.	  
2. Till	  sekreterare	  valdes:	  Marita	  Linné.	  
3. Till	  justerare	  valdes:	  Karin	  Nilsson	  och	  Peter	  Korlén.	  
4. Mötets	  stadgeenliga	  utlysande:	  Godkändes.	  
5. Styrelsens	  årsberättelse	  lästes	  upp	  och	  godkändes	  av	  årsmötet.	  
6. Revisorernas	  årsberättelse	  lästes	  upp	  och	  godkändes	  av	  årsmötet.	  
7. Ansvarsfrihet	  för	  avgående	  styrelse	  beviljades.	  
8. Val	  av	  3-‐10	  styrelsemedlemmar	  för	  ett	  år.	  
	   Till	  ny	  styrelse	  valdes:	  

Christer	  Andersson	  
Håkan	  Fex	  
Lennart	  Jonson	  
Marita	  Linné	  
Ann-‐Mari	  Nilsson	  
Johan	  Nilsson	  
Kent	  Nilsson	  
Hans	  Olsson	  
Christofer	  Persson	  

9. Till	  revisorer	  för	  ett	  år	  valdes:	  Eric	  Burman	  och	  Peter	  Korlén.	  
10. Fastställande	  av	  medlemsavgift:	  Beslutas	  att	  den	  fortsätter	  att	  vara	  0	  kr/år.	  
11. Information	  om	  planärendet	  för	  Folkparken.	  Marita	  Linné	  berättade	  att	  det	  enligt	  

planarkitekt	  Katarina	  Meier	  inte	  har	  skett	  något	  i	  planärendet	  för	  Väster	  5:10	  m.fl.	  
(Folkparken)	  och	  att	  ärendet	  har	  placerats	  i	  prioritet	  2	  av	  byggnadsnämndens	  
arbetsutskott,	  vilket	  innebär	  att	  det	  inte	  har	  högsta	  prioritet.	  Björn	  Abelsson,	  
ordförande	  i	  byggnadsnämnden,	  meddelade	  tidigare	  under	  kvällen	  i	  samband	  med	  
presentationen	  av	  Edmanska	  huset	  och	  Folkparken,	  att	  ett	  inriktningsbeslut	  avseende	  
Folkparken	  kommer	  att	  tas	  i	  byggnadsnämnden	  under	  maj	  månad.	  

12. Övriga	  frågor:	  
a. Håkan	  Fex	  tog	  upp	  frågan	  om	  vad	  föreningen	  ska	  verka	  för	  under	  kommande	  år.	  

Årsmötet	  bestämde	  följande	  viljeinriktning.	  	  
”Edmanska	  huset	  ska	  öppnas	  upp	  och	  fyllas	  med	  aktiviteter”.	  

b. Dessutom	  bestämde	  årsmötet	  att	  uppdra	  åt	  Johan	  Nilsson	  att	  utforma	  ett	  
formulär	  för	  att	  hämta	  in	  synpunkter	  från	  medlemmarna	  angående	  verksamhet	  i	  
parken	  och	  huset.	  

13. Styrelsen	  tackar	  Malena	  Larsvall	  och	  Tomas	  Gustavsson	  för	  deras	  utmärkta	  arbete	  
avseende	  Edmanska	  huset.	  

14. Mötet	  avslutades.	  
	  
	  
Lund	  150414	  
Marita	  Linné	  
	  
	  



Justeras	  av:	  
	  
	  
	  
Karin	  Nilsson	  	   	   	   Peter	  Korlén	  
	  
	  
	  
	  
	  
E-‐post-‐adresser	  till	  nya	  styrelsen:	  
	  
1.	  Christer	  Andersson:	  	   christer.andersson@tetrapak.com	  
2.	  Håkan	  Fex:	  	   hakan.fex@gmail.com	  
3.	  Lennart	  Jonson:	  	   lennart.jonson@telia.com	  
4.	  Marita	  Linné:	  	   marita.linne@biomil.se	  
5.	  Ann-‐Mari	  Nilsson:	  	   ann.lennart.36@gmail.com	  
6.	  Johan	  Nilsson:	   mail@johannilsson.name	  
7.	  Kent	  Nilsson:	  	   knilsson08@hotmail.com	  
8.	  Hans	  Olsson:	  	   hans-‐olsson@glocalnet.net	   	   	  
9.	  Christofer	  Persson:	   chrispmusik@hotmail.com	  


