
Protokoll från Seminarieparkens vänners styrelsemöte 2019-01-22 
 
Närvarande: Jacqueline Altberg, Karin Ericsson, Mats Jonsson, Gunnel Lindh och Meta Troell. 
Frånvarande:Inger Sjöberg, Rigmor Stenmark och Yvonne Tillman.  
  
§ 1 Mötet öppnas 
Ordföranden Mats öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Val av mötessekreterare och justerare  
Valdes Gunnel till mötessekreterare och Meta till justerare. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 Den uppgjorda dagordningen fastställdes.  
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Karin redogjorde för den ekonomiska situationen.  
Vid årets slut var behållningen 13.423 kr och 47 öre. Det bokslut Karin gjort, och stämt av med Leif, 
visade på en förlust på 1341kr och 78 öre. Vi har fått 1 ny medlem. 
 
Beslöts att Karin gör ett utskick, per mejl respektive brev, till medlemmarna om medlemsavgiften för 
2019. I utskicket informeras även om att det beslutats om samråd och vikten av att komma med 
synpunkter under samrådstiden. Efter ca en månad skickar Karin en påminnelse till dem som ej 
betalat. 
Beslöts att Karin skickar en förteckning över våra medlemmar och vilka medlemsavgifter som kommit 
in så vi kan påminna dem vi känner. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
Merparten av de beslut vi fattade sist har genomförts. Vad gäller visitkort så är de både klara och 
betalda. Däremot återstår för styrelsemedlemmarna att fundera igenom, och skriftligen formulera, 
vilka texter de vill prioritera att ha med i en framtida folder. Detta gäller särskilt texter om visioner för 
Kvarteret Seminariet. Korta svar på: ”Varför kämpar vi för att behålla  hela Kvarteret Seminariet?” 
”Vilken vision har vi för Kvarteret Seminariet?” 
 
Beslöts att samtliga i styrelsen skickar sina förslag på texter för en framtida folder till Mats senast 11 
februari. Mats lovade att påminna om detta. 
 
§ 6 Möte med stadsträdgårdsmästaren 23 januari 
Mats, Inger och Jacqueline ska träffa stadsträdgårdsmästaren 23 januari. Diskuterades vilka frågor 
som var viktiga att ta upp med honom. Vi var överens om att fotbollsplanen och helheten skulle 
fokuseras utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.   
 
§ 7 Årsmötet 
Vi inventerade möjliga dagar, lokaler och tider, liksom diskuterade vilken aktivitet som skulle föregå 
mötet för att locka folk. 
   
Beslöts att Meta i samråd med Jacqueline ansvarar för att boka lämplig lokal. 
Beslöts att Mats kontaktar Bo-Östen Svensson och aktiverar valberedning. 
Beslöts att årsmötet ska äga rum någon av dagarna 9 april och 10 april kl 18-19.30 (beroende på 
tillgång till lämplig lokal). 
Beslöts att vi själva skulle inleda med att redogöra för var vi är i processen med den föreslagna 
detaljplanen och hur vi tänker om det fortsatta arbetet. Tanken är också att foldern ska kunna delas ut 
vid årsmötet. 
Beslöts att Gunnel kollar var på hemsidan stadgarna återfinns.  
 



§ 8 Fortsatt verksamhet 
Prio ett är att förbereda årsmötet och fortsätta arbetet med att ta fram en folder. Meta informerade om 
att Daniella inte har tid att jobba med foldern. Vi trodde dock att Maria Wold-Troell var intresserad att 
hjälpa till. Utifrån de texter som styrelsemedlemmarna inkommer med och foldergruppens 
(Jacqueline, Gunnel och Meta) tidigare redovisade underlag hoppas vi kunna få till en bra folder. 
Fortsatta kontakter inför Linnedagarna togs även upp liksom att ta kontakt med media och särskilt 
UNT och dess nya chefredaktör Sakine Madone. Att identifiera tänkbara organisationer och partners 
för medverkan i samrådsprocessen nämndes också. 
 
Beslöts att foldergruppen träffas innan nästa styrelsemöte och ser hur de kan gå vidare med arbetet. 
Beslöts att Gunnel till nästa möte tar fram vilka som överklagade till MMÖD. 
Beslöts att Meta aktiverar samarbetet inför Linnedagarna. 
Beslöts att Mats kontaktar Sakine Madon. 
 
§ 9 Inviter från Bonava 
Apropå de kontakter som Bonava tagit under hösten med oss diskuterade hur vi skulle förhålla oss till 
fortsatta inviter från Bonava. Trots att vi är tydliga med att vi är emot byggnation i Kvartetet 
Seminariet finns en risk att de ”trevliga” samtalen tas till intäkt för att vi skulle kunna ändra oss. 
Betonades att vi måste vara vaksamma på det. 
 
§ 9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor att behandla. 
 
§ 10 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 18 februari kl 10.00 på Fyrisvallsgatan 3B  kod 3698F i 
styrelserummet 
 
 
 
Uppsala 2018-23-01 
 
 
Gunnel Lindh                                   Meta Troell 
sekreterare                                    justerare 
 
 
 
 
 


