
Årsmöte	  i	  Folkparkens	  framtid	  160418	  kl.19:00	  
	  
§1.	  Ann-‐Marie	  Nilsson	  öppnar	  mötet	  och	  hälsar	  välkommen!	  
	  
§2.	  Margareta	  Larson	  o	  Mikael	  Wellershaus	  från	  Teater	  Sagohuset	  
informerar	  om	  Sagohuset	  och	  dess	  verksamhet.	  För	  en	  kort	  tid	  sedan	  
fick	  teatern	  förfrågan	  från	  ordf.	  i	  kulturnämnden	  och	  kulturchefen	  om	  de	  
var	  intresserade	  av	  att	  flytta	  sin	  verksamhet	  till	  Edmanska	  huset	  i	  
Folkparken.	  Svaret	  blev	  ja.	  Sagohusets	  tillfälliga	  bygglov	  löper	  ut	  den	  30	  
april	  i	  år.	  Detta	  kommer	  dock	  ev.	  förlängas	  tillfälligt.	  
	  
Teater	  Sagohuset	  har	  behov	  av	  nya	  lokaler	  egen	  scen/spellokal,	  med	  
intilliggande	  foajé,	  kontor,	  loger	  osv.	  Oftast	  är	  Sagohusets	  spellokal	  
upptagen	  året	  runt	  (utom	  i	  juli),	  så	  det	  kommer	  bli	  svårt	  att	  kombinera	  med	  
t	  ex	  regelbundna	  kvällskurser	  i	  rotundan.	  Däremot,	  beroende	  på	  Sagohusets	  
föreställningar,	  finns	  det	  under	  verksamhetsåret	  emellanåt	  utrymme	  för	  
gästspel/uthyrning	  av	  lokalerna	  under	  en	  helg,	  eller	  för	  tillfälliga	  
kvällsarrangemang.	  Sagohuset	  har	  ca	  12	  fast	  anställd	  personal	  som	  behöver	  
beredas	  tillgång	  till	  kontors-‐utrymmen.	  Man	  repeterar	  heltid	  ca	  6	  veckor	  
för	  att	  därefter	  spela	  i	  ca	  6	  veckor.	  
	  
Sagohuset	  är	  sedan	  lång	  tid	  väl	  bekanta	  med	  Edmanska	  huset	  och	  dess	  
förutsättningar	  och	  är	  lyhörda	  för	  hur	  man	  på	  bästa	  sätt	  kan	  anpassa	  huset	  
för	  deras	  verksamhet.	  Nu	  vidtar	  möten	  och	  sonderingar	  mellan	  olika	  
människor	  och	  institutioner	  (bibliotek)	  o.s.v.	  för	  att	  utreda	  
förutsättningarna	  för	  en	  flytt	  till	  Folkparken.	  Årsmötet	  visade	  ett	  stort	  
intresse	  för	  informationen	  från	  Sagohuset	  och	  en	  del	  positiva	  yttringar	  
hördes.	  Frågor	  om	  hur	  Sagohuset	  och	  bibliotek	  kan	  samexistera	  i	  huset	  kom	  
också	  upp	  på	  mötet.	  
	  
§3.	  Till	  justerare	  av	  årsmötesprotokoll	  valdes	  Peter	  Korlén	  samt	  Helmut	  
Moser	  (V)	  (ledamot	  byggnadsnämnden).	  
	  
§4.	  Verksamhetsberättelsen	  föredrogs,	  godkändes	  och	  lades	  till	  
handlingarna.	  
	  
§5.	  Ekonomiska	  berättelsen	  föredrogs,	  godkändes	  och	  lades	  till	  
handlingarna.	  
Inkommit	  kulturbidrag	  (Valborgsfirande)	  10	  000	  kr.	  Utgifter	  9000	  kr.	  
Behållning	  3800	  kr.	  Årsmötet	  beslutade	  att	  medlemsavgiften	  även	  
fortsättningsvis	  skall	  vara	  0	  kr.	  
	  



§6.	  Årsmötet	  beslutade	  att	  följa	  revisorernas	  förslag	  att	  bevilja	  styrelsen	  
ansvarsfrihet	  för	  2015	  års	  verksamhet.	  
	  
§7.	  Styrelseval:	  Ny	  styrelse	  i	  Folkparkens	  framtid	  apr.	  2016	  –	  apr	  2017	  är,	  
Christer	  Andersson,	  Lennart	  Jonsson,	  Håkan	  Fex,	  Marita	  Linné,	  Ann-‐Marie	  
Nilsson,	  Johan	  Nilsson;	  Kent	  Nilsson,	  Hans	  Olsson,	  Johanna	  Stala	  von	  
Schewen.	  
	  
§8.	  Till	  revisorer	  valdes	  Peter	  Korlén	  och	  Erik	  Burman.	  
	  
§9.	  Kent	  Nilsson	  informerar	  om	  beslutet	  i	  Kultur-‐	  o	  Fritidsnämnden	  den	  
160414	  att	  uppdra	  åt	  Lundafastigheter	  att	  utreda	  förutsättningarna	  för	  
Sagohuset	  att	  flytta	  till	  Edmanska	  huset.	  Återrapportering	  skall	  ske	  till	  
KoF:s	  nämndsmöte	  i	  juni.	  
Han	  tog	  även	  upp	  det	  viktiga	  att	  påskynda	  det	  tidigare	  avgivna	  politiska	  
löftet	  om	  nya	  direktiv	  till	  stadsbyggnadskontoret	  för	  att	  påbörja	  
planarbetet	  för	  ”Folkparksområdet”.	  
Detta	  för	  att	  säkra	  Folkparken	  i	  en	  detaljplan	  som	  parkmark.	  
På	  mötet	  närvarande	  byggnadsnämndsledamoten	  Helmut	  Moser,	  lovade	  att	  
uppdatera	  byggnadsnämndens	  ordförande	  om	  detta.	  
	  
§10.	  Årsmötet	  beslutade	  att	  uppdra	  åt	  styrelsen	  att	  uppmana	  
byggnadsnämndens	  ordförande	  Björn	  Abelson	  att	  återuppta	  och	  
slutföra	  detaljplanearbetet	  för	  Folkparken	  som	  parkmark.	  
	  
§11.	  Årsmötet	  avslutades.	  
	  
Konstituerande	  möte	  efter	  årsmöte:	  
	  
Mötet	  beslutade	  följande:	  
§K1.	  Att	  utse	  Kent	  Nilsson	  till	  ordförande.	  
§K2.	  Att	  utse	  Christer	  Andersson	  till	  kassör.	  
§K3.	  Att	  utse	  Johan	  Nilsson	  till	  sekreterare.	  
§K4.	  Nästa	  styrelsemöte	  beslutades	  till	  5/9	  kl.18:30.	  
	  

Sekreterare	  Kent	  Nilsson	  
Lund	  160418	  

	  
Justerat:	  	  
	  
Peter	  Korlén	  	   	   	   Helmut	  Moser	  


