
Protokoll styrelsemöte Seminarieparkens vänner 20 jan 2016 

Gunnel Lindh 

 

Konstaterades att styrelsen var fulltalig, närvarande Mats Jonsson, Inger Sjöberg, Jacqueline Altberg, Lars O 
Eriksson, Leif Wernberg, Karin Ericsson, Gunnel Lindh, Tina Zethraeus. Gunnel Lindh utsågs till justerare. 

§ 1. Planering av aktiviteter våren 2016 

• Öppen föreläsning. Diskuterades förslaget om öppen föreläsning av Anna Maria Insulander i 
Ekmansalen, biblioteket. Mats åtog sig att kontakta Anna Maria (som bor utomlands)  för eventuellt 
lämpligt datum i vecka 8, och boka salen. 

• Trädbeskärning. Att ordna en praktisk demonstration/föreläsning om trädbeskärning vann allmänt 
gillande. Mats kontaktar lämplig föreläsare, t ex Anna Berglund. Gunnel hör först med NCC om 
tillstånd att demonstrera /beskära i äppellunden. Tina åtog sig att på lämpligt sätt utannonsera 
evenemanget, via mejl, annons, facebooksidan och ”på Gång” i Uppsala. Föreslogs också att kolla med 
studieförbundet Vuxenskolan om intresset för att samarrangera. Fredrik Sjöberg lämplig kontakt. 

• Opinion. Diskuterades vikten av att hålla frågan vid liv. De som har mediakontakter kan lämpligen dra i 
dessa för att intressera UNT (Kerstin Kollberg, Staffan Wollters) att skriva om ämnet, men sannolikt 
blir utbytet störst om det händer något i frågan. Lars O åtog sig att skriva en insändare och ställa 
frågan om vad som händer med seminariet. Inger berättade om sina uppdrag i olika arbetsgrupper och 
möjligheten att väcka opinion för frågan där.  

§ 2. Seminariet och planarbetet. Översiktplanen och innerstadsstrategin i Uppsala ska diskuteras och 
fastställas av fullmäktige i höst. Gunnel kontaktar Erik Pelling och kollar läget om Seminariet och processen. 

§ 3. Årsmötet. Lämpligt datum tisdagen 5 april kl. 18, alternativt den 6 om Ekmansalen är bokad. Beslöts 
kombinera årsmötet med något utåtriktat arrangemang/talare. Lämpliga namn kanske Thorbjörn 
Andersson/SLU eller Anna Maria Insulander. Även Karin Åkerblom och Erik Pelling nämndes, även om det finns 
en misstanke om att de inte vill låsa sig i ett ställningstagande innan planfrågorna klarnat.  Tina sonderar 
terrängen preliminärt med Thornbjörn Andersson, Gunnel kollar med Erik Pelling.  

§ 4. Bokslut 2015. Leif som måste avvika redogjorde för det preliminära bokslut som inom kort skickas till 
revisorn Ingrid Johansson. Föreningens behållning är i runda tal 15 000 (en del smärre avgifter tillkommer i 
slutet av året för bankonton mm), inkomsterna under 2015 uppgick till 5 350, utgifterna till 4 278. Inkomsterna 
kommer till största delen från medlemsavgifterna. Underströks vikten av att uppmana medlemmarna att betala 
avgiften, t ex i samband med kallelsen till årsmötet, och även göra det möjligt för intresserade att betala på 
plats under årsmötet. 

§ 5. Hänt sen sist. Avverkningen och NCCs förklaring till den diskuterades. Lutande träd och nedhängande 
grenar är förklaringen till att man fällt friska träd. I och med att PO Sporrong redan påtalat saken för 
länsantikvarien och skickar in en anmälan, beslöt styrelsen att avvakta men följa ärendet fortsättningsvis.  

§ 6. Webbplats och Facebook. Tina påminde om att facebookdiskussionen behöver hållas igång och att detta är 
en bra kanal. Vad gäller vår dåligt underhållna webbplats är läget detsamma, dvs. ingen överflyttning har gjorts. 
Framhölls att om undertecknad inte klarar detta, kommer det skickas ut en hjälptrevare i facebooknätverket. 

§ 7. Nästa styrelsemöte sker tisdagen den 9 februari kl. 10, samma lokal. Vi tackar för värdskapet, Karin! 

Vid protokollet  

 

Tina Zethraeus 

Justeras 


