
Protokoll från Seminarieparkens vänners styrelsemöte 2014-06-02 
 
Närvarande: Ilona Szatmari Waldau, Jacqueline Altberg, Leif Wernberg och Gunnel Lindh. 
 
§1 Val av mötesordförande och mötessekreterare  
Valdes Ilona till mötesordförande och Gunnel till mötessekreterare. 
 
§2 Protoll från årsmötet   
Enligt paragraf 6 i årsmötesprotokollet beslutades att ”ett brev från styrelsen ska sändas till 
NCC kring en uppsnyggning och städning av parken och detta brev ska sändas som ett öppet 
brev till media. Styrelsen fick vidare i uppdrag att göra en aktivitet under begreppet ”Hitta ut 
nu” så att fler hittar till Seminarieparken.”- Efter diskussion beslutades att Jacqueline ansvarar 
för frågan och börjar med att undersöka parkens nuvarande skick innan kontakt tas med NCC. 
 
§3 Förslag på framtida aktiviteter i parken 
Tänkbara framtida aktiviteter i parken diskuterades. Ilona föreslog att det till hösten kunde 
anordnas en dag i parken runt de olika äppelsorter som finns där. Gunnel åtog sig att 
uppmuntra medlemmarna i Facebookgruppen att ta tag i frågan  
 
§4 Rapport från pågående arbete med research för debattartikel 
Jacqueline redogjorde för det researcharbete för en debattartikel/skrivelse till kommunen som 
hon, Inger Sjöberg och Gunnel håller på med. Bland annat har ett 20-tal av Fyrisskolans lärare 
tillskrivits om behovet av Seminarieparken. Vissa av dem har sen uppsökts och intervjuats av 
Ingrid Lövheim. Kort kan sägas att de upplever stort behov av parken. Även 
Vindhemspojkarna har tillskrivits och bl a svarat att de har behov av fotbollsplanen men att de 
inte använder den nu ”för att gräset inte klipps”.  
 
§5 Information till våra medlemmar 
Leif aktualiserade frågan om information till föreningens medlemmar. Beslutades att Ilona 
försöker uppdatera hemsidan liksom skapar en aktuell mejllista (utifrån underlag från Leif). 
Uppdrogs åt Gunnel att skriva ett informationsbrev som jämte årsmötesprotokollet ska gå ut 
till samtliga medlemmar. Förutom information ska brevet innehålla uppmaning till 
medlemmarna att hålla frågan om parken aktuell fram till valet (genom att skriva insändare, 
gå på politiska debatter och fråga hur partierna ser på  Seminarieparken, etc). Gunnel skickar 
brevet till Ilona som gör utskick per e-post. Leif skickar till dem som inte har e-postadresser.  
 
§6 Aktiviteter inför höstens val 
Diskuterades huruvida vi ska låta trycka upp affischer, annonser och/eller flygblad inför 
höstens val, med text i stil med ”Bevara Seminarieparken”, Ta reda på vad ditt parti tycker om 
Seminarieparken!” Om vi ska låta trycka upp affischer etc bör det bestämmas senast i augusti. 
Beslutades att Gunnel och Jacqueline funderar vidare på frågan.  
 
§7 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte hålls i augusti men inget exakt datum fastställdes. Styrelsen håller fortsatt 
mejlkontakt under sommaren och bestämmer då datum för nästa möte.  
 
Dag som ovan 
 
 
Gunnel Lindh  
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