
Protokoll från styrelsemöte med Seminarieparkens Vänner   

Tid och plats: 2017-03-06, hemma hos Jacqueline Altberg , Vindhemsgatan 24B 

Närvarande: Mats Jonsson, Jacqueline Altberg,  Inger Sjöberg, Gunnel Lindh och Leif Wernberg. 

Frånvarande: Karin Eriksson, Lars O. Ericsson. 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Mats Jonsson öppnade mötet, och vi beslöt godkänna den dagordning 

som utsänts med den formella kallelsen.  

 

2. Val av sekreterare och justerare 

Till sekreterare valdes Leif Wernberg och till justerare valdes Gunnel  Lindh. 

 

3. Kassarapport 

En sådan kunde inte lämnas då bankdosan till Nordea inte gick att använda. Nytt kort 

med ny kod skulle vara på väg. Behållningen på kontot borde vara 15 900 kr sedan vi 

betalt Maria Wold Troell för hennes inledande arbete med hemsidan. 

 

4. Motion till årsmötet 

En motion till årsmötet hade inkommit från föreningens revisor Ingrid Johansson. 

Hennes yrkande innebar att vi bara skulle ha individuellt medlemskap med en 

årsavgift på 100 kr.( Nuvarande avgifter är individuellt 150 kr och 200 kr för familj.) 

En preliminär medlemssiffra då jag inte kan kolla i bokföringen är att 2016 har vi 26 

betalande med enskilt medlemskap och 3 st familjer, ett litet problem alltså, men 

alldeles för få enskilda medlemmar. 

Beslöts att tillstyrka motionen, men uppdrog åt årsmötet att bestämma t.ex. om ny 

avgiftsmodell ska gälla redan från 2017. 

 

5. Föregående protokoll 

I valda delar kommenterades de kontakter som tagits beträffande ev 

jubileumsarrangemang. Preliminär tidpunkt bör vara strax efter sommaren. 

 

6. Årsmötet 

Konstaterades att mycket som diskuterades i föregående protokoll inte genomförts. 

(Se p 5 och 7 i februarimötet). En del ”lösa trådar” finns kvar. Det brådskar med en 

årsmötesinbjudan/kallelse ett detaljprogram och dagordning. 

Mats tar fram det snarast. Senast torsdag den 16 mars bör medlemmarna ha 

kallelsen. 

Gunnel fick i uppdrag att diskutera med Karin E. möjligheterna till förtäring i samband 

med årsmötet. 

 



7. Verksamhet 

En eller flera jubileumsaktiviteter har omnämnts med start efter sommaren. 

En grupp bör utses vid nästa styrelsemöte som kan detaljplanera dessa aktiviteter 

tillsammans med olika intressenter. 

 

8. Övriga frågor 

- Hemsidan är nästan komplett men Mats och Gunnel fick i uppdrag att snarast 

skicka in en presentation till Maria, vår webbredaktör; 

- Med hänsyn till bl.a. det ringa intresset för att bli medlemmar i föreningen 

föreslogs att en samverkan/samgående med föreningen Vårda Uppsala borde 

undersökas. Gunnel Lindh fick i uppdrag att pejla intresset genom ett samtal med 

P-O Sporrong. 

 

9. Nästa möte 

Nästa möte hålls måndag den 10 april 2017 kl 19 hos Gunnel Lindh, Dalgatan 24 A. 

 

10. Mötet avslutas 

Ordförande Mats avslutade mötet. 

 

 Vid protokollet   Justeras 

 

 

 Leif Wernberg   Gunnel Lindh 

 

 


