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Protokoll från styrelsemöte med Seminarieparkens Vänner   

Tid och plats: 2017-02-06 Brf:s källarlokal på Linnegatan 5A.  

Närvarande: Mats Jonsson, Karin Ericsson, Jacqueline Altberg och Inger Sjöberg.  

Frånvarande: Gunnel Lind, Lars O. Ericsson, Leif Wernberg 

1. Mötet öppnas 
Ordförande Mats Jonsson öppnade mötet, och en dagordning ställdes samman. 
 

2. Val av sekreterare och justerare 
Till sekreterare valdes Karin Ericsson och till justerare valdes Inger Sjöberg. 
 

3. Rapport från besök hos nya landshövdingen  
Fredagen den 20 januari besökte Mats, Gunnel, Jacqueline, Karin samt  P-O Sporrong 
vår nya landshövding för att presentera föreningen och dess syfte. 
Förutom landshövdingen Göran Enander deltog även länsantikvarien Roger Edemo. 
Mats redovisade inledningsvis föreningens syfte och verksamhet, och framställde en 
fråga om Länsstyrelsen i något avseende kunde vara till hjälp för att bevara och 
utveckla Seminarieparken. 
En grundlig genomgång gjordes av dagsläget och en belysning av parkens 
kulturhistoriska värde gjordes. Vi informerade även om vår mycket innehållsrika 
hemsida. 
Även folkskolans betydelse för det svenska samhällets välstånd belystes. 
Landshövdingen var tydlig med att länsstyrelsen som statlig myndighet måste agera 
rent formellt och inte kan vara opinionsbildande. Allt utredningsmaterial och de olika 
domstolsbesluten finns hos länsstyrelsen, och för närvarande pågår inget samråd el. 
dyl. med kommunen i ärendet. 
När det gällde vår konkreta fråga om byggnadsminnesförklaringen av byggnaderna i 
Seminarieparken fick vi beskedet att inget händer med detta så länge ägaren inte 
kommer med konkreta planer eftersom de måste involveras i minnesförklaringen. 
 

4. Strategi för framtiden 
Mats redovisade några alternativ inför den framtida händelseutvecklingen och hur 
detta kunde avgöra föreningens agerande framöver. 
 

5. Medlemsbrev 
Styrelsen diskuterade innehållet i ett medlemsbrev för att bland annat annonsera 
årsmötet 30 mars kl 17, men även för att marknadsföra hemsidan 
(www.seminarieparken.se) och påminna medlemmarna om årsavgiften 2017.  
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(Karins egen synpunkt efter mötet: Det kan väl också vara lämpligt att i 
medlemsbrevet berätta att representanter för styrelsen haft möte med 
stadsarkitekten och landshövdingen) 
Mats skriver ett utkast som styrelsen får reagera på, och skickar sedan ett ev justerat 
utkast till Leif innan söndag 12/2. 
 

6. Hemsidan 
Styrelsen godkände Jacquelines förslag på frågor/svar. Dessa kan nu läggas in på 
hemsidan. Styrelseledamöterna påminns om att komma in med en presentation och 
en bild för att läggas in på hemsidan (maila till woldtroell@gmail.com). 
Maria Wold-Troells erbjudande om att ”förvalta” hemsidan har Jacqueline pratat 
med henne om. Det innebär att Maria lägger upp nya dokument/texter/sidor för att 
hålla hemsidan aktuell. Styrelsen beslutade att Maria kan skicka faktura på 
upparbetad tid till Leif vartefter som Jacqueline ger henne underlag på beslutade 
ändringar/kompletteringar. 
 

7. Årsmötesplanering 
Styrelsen diskuterade årsmötets innehåll och syfte, och Mats fick i uppdrag att 
kontakta föreläsarna/presentatörerna för att stämma av föreningens tankar med 
dessa personer. Innan programmet fastställs definitivt behöver styrelsen få in förslag 
på rubriker till presentationerna samt titel på föredragshållarna. 
 Det är viktigt att föreningen styr innehållet och att medlemmarna får tillfälle att 
ställa ägarna ”mot väggen”. 
 
Program (förslag): 
Kl 17:00 – 18:00 Årsmötesförhandlingar 
Kl 18:00 – 18:30 Föreläsning av Per Lundgren (utifrån hans rapport som Bonava 
beställt) 
Kl 18:30 - 19:00 Presentation av Bonavas ”omtag av utvecklingen av fastigheten”. 
Detta görs av Fredrik Meurman, Ecoloop och Monica Axelman, Bonava. 
Kl 18:30-19:00 Diskussion och tillfälle att ställa frågor 
 
Plats: Mallas sal, Stadsbiblioteket 
 
Årsmöteshandlingar: 
- Årsredovisningen är klar (enligt Leif) 
- Verksamhetsberättelsen ställs samman av Mats (protokollen som underlag) 
Valberedningen uppmärksammas på sitt uppdrag av Jacqueline. 
 

8. Jubileer 
I år fyller Folkskolan 175 är, Seminariebyggnaden 100 år och vår förening 5 år. Styrelsen 
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diskuterade de olika förslag på kontakter som behöver tas för att uppmärksamma 
jubileerna - särskilt 100 års jubileet. Föreslogs inbjuda personer som arbetat som 
folkskollärare (ex. Gert Thulin och Nisse Larsson). Jacqueline tillfrågar LuthagsNytt om 
föreningen får göra ett upprop för att få personer att berätta vid 100 års jubileet om 
sina erfarenheter av folkskollärarutbildningen, seminarietiden och tiden som 
yrkesverksam. 
Inger erbjöd sig att kontakta rektorn för Musikklasserna, Petronella Brehm för att 
förbereda henne på våra planer om ett firande i parken och gärna i aulan. Jacqueline 
tog på sig att kontakta Maria Ripenberg, UNT för att uppmärksamma dem på att 
Seminariet invigdes 29 mars 1917. 
 
Styrelsen kom fram till att det är lämpligt att förlägga denna aktivitet till slutet av   
augusti. 

 
9. Nästa möte 

Nästa möte hålls måndag den 6 mars 2017 kl 19 samma plats. Kallelse skickas. 
 

10. Mötet avslutas 
Ordförande Mats avslutade mötet. 

 
 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 Karin Ericsson   Inger Sjöberg 

 

 


