
Protokoll från Seminarieparkens vänners styrelsemöte 
2019-02-18  
Närvarande: Jacqueline	Altberg,	Karin	Ericsson,	Gunnel	Lindh,	Inger	Sjöberg,	Rigmor	
Stenmark	och	Meta	Troell. Frånvarande:	Mats	Jonsson	och	Yvonne	Tillman.	 
 

§	1	Mötet	öppnas		
Vice ordföranden Meta öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 	
 
§ 2 Val av mötessekreterare och justerare  
Valdes Gunnel till mötessekreterare och Jacqueline till justerare.  
	
§	3	Fastställande	av	dagordning		
Den uppgjorda dagordningen fastställdes med undantag av att paragraf 5 och 6 slogs ihop till 
”Rapport från Karin”.  
 
§	4	Föregående	mötesprotokoll	och	uppföljning	
Jacqueline	och	Inger	redogjorde	för	mötet	23	januari	med	vår	nya	
stadsträdgårdsmästare	Anders	Larsson	som	efterträdde	stadsträdgårdsmästare	
Ingemar	Carlsson	2017.	Karin	påpekade	att	det	kanske	vore	bra	att	vi	också	ordnade	ett	
möte	med	stadsantikvarie	Dan	Thunman.		
Merparten av de beslut vi fattade sist har genomförts. Då Mats var 
frånvarande kvarstår dock viss osäkerhet om det vi beslutat att han skulle 
utföra. Återstår också 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?”  

§	5	Läget	i	dag:	rapport	från	Karin.	
Ekonomi:	Tre	medlemsavgifter	har	inkommit	sen	sist.	Behållningen	är	11.	237	kr	och	47	
öre.	
Den resultaträkning Karin upprättat läggs till protokollet (bil 1) och bifogas 
även årsmöteshandlingarna. 

Utskick till medlemmarna om medlemsavgift för 2019: Karin har avvaktat 
med utskicket då vi i samma utskick hade velat informera om 
detaljplanearbetet och då särskilt om samrådstiden. Samrådshandlingarna har 
dock ännu inte kommit.  

Beslöts att utskicket ändå ska gå iväg till medlemmarna med tillägget att 
samrådshandlingar kommer inom kort. Medlemmarna uppmanas även att 
yttra sig under samrådstiden. 



Beslöts att i utskicket meddela att motioner till årsmötet ska vara inne senast 
15 mars och ska skickas till Rigmor. 

Beslöts att Gunnel ändrar rubriken ”Detaljplaneförslag” på föreningens 
webbsida till ”Underlag till detaljplaneförslag”.  

§ 6 Information angående ansökan till Riksantikvarieämbetet (RAÄ) om 
bidrag till kulturarvsarbete och ett eventuellt samarbete med Föreningen 
Vårda Uppsala (FVU). 

Foldergruppen (Jacqueline, Meta och Gunnel) berättade att de vid sitt senaste 
möte beslutat att försöka få medel från RAÄ för bidrag till kulturarvsarbete. 
Mer specifikt för att under samrådstiden ordna ett event för att lyfta frågan 
om varför Seminarieparkens Vänner säger nej till all ny bebyggelse i 
Kvarteret Seminariet. Tanken var att samarbeta med Föreningen Vårda 
Uppsala (FVU) om detta. Meta hade för gruppens räkning kontaktat 
ordföranden i FVU, Sten-Åke Bylund, som även fått skriftligt underlag av 
gruppen inför ett styrelsemöte i FVU den 11 februari. Tyvärr blev det ett 
nekande svar från en enhällig styrelse inom FVU. (Nämnas bör att P-O 
Sporrong pga sjukdom inte hade deltagit i mötet i fråga.) 

Enligt svaret till foldergruppen inriktar FVU sig nu på ”att påverka för att 
göra ingreppet så varsamt som möjligt.” De skriver även att de inte längre 
kan samverka med ”andra föreningar för att kommunen inte ska medverka till 
att det byggs något alls. Då riskerar vi att tappa i trovärdighet.”  

Efter foldergruppens redogörelse utbröt en livlig diskussion där vi kom fram 
till att vi även utan FVU:s medverkan skulle ordna detta tänkta eventet. 
Arbetet med detta borde också gå före utarbetandet av foldern eftersom sista 
dag för ansökan är 3 mars. Vi spånande även kring lämpliga medverkande. 

Diskussionen utmynnade även i att försöka få till stånd ett möte med 
styrelsen för FVU för att få reda på varför de ändrat sig i frågan.   

Beslöts att Inger och Jacqueline arbetar fram och skickar in en ansökan till 
RAÄ. 

Beslöts att Meta kontaktar tänkbara medverkande till ett event: Jerker 
Söderlind, Jacke Sjödin, Dan Thunman och Sakine Madon. 

Beslöts att Gunnel kontaktar P-O Sporrong och FVU för att ordna ett möte. 

	
	



	
§	7	Planering	av	årsmötet	
Vi	diskuterade	övergripande	vad	som	borde	göras	inför	årsmötet.	En	ide	som	kom	upp	
var	att	bjuda	in	stadsantikvarien	Dan	Thunman	att	tala	om	”Uppsala	en	kulturhistorisk	
stad”.	Teknikaliteter	kring	årsmötet	återkommer	vi	till	vid	nästa	styrelsemöte.	
Beslöts att Meta hämtar nyckeln till Ramund. 

§	8	Verksamhetsberättelse	till	årsmötet	
Beslöts	att	Mats	skriver	och	skickar	verksamhetsberättelse	till	Karin	som	sen	skickar	till	
medlemmarna.	Gunnel	gör	förslag	till	eventuella	punkter	för	Mats	att	ta	med	i	
verksamhetsberättelsen.	
	
§	9	Genomgång	av	föreningens	stadgar	
Frågan	bordlades	till	nästa	sammanträde.	
	
§	10	Verksamhet	2019	
Frågan	bordlades	till	nästa	sammanträde	
	
§	11	Övriga	frågor	
Jacqueline	påminde	om	att	vi	i	god	tid	måste	informera	kalendarierna	i	UNT	och	
Uppsalatidningen	angående	årsmötet.		
	
Beslöts	att	Gunnel	kontaktar	respektive	tidning	när	Meta	fått	besked	från	Dan	Thunman	
om	eventuell	medverkan.	
	
§	12	Nästa	möte  
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen	den	11	mars	kl	10.00	på Fyrisvallsgatan 3B kod 
3698F i styrelserummet 	
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Gunnel Lindh   Jacqueline Altberg 

Sekreterare  justerare  

 

 

 



	 	 	 	 	 Bilaga	1		
	
Föreningen	Seminarieparkens	Vänner	
	
Resultaträkning	för	kalenderåret	2018	
Intäkter	(kr)	 2017	 2018	
Medlemsavgifter	 7	450	 5	100	
Övriga	bidrag	 		150	 1	050	
Summa	 7	600	 6	150	
	
Kostnader	(kr)	 2017	 2018	
Verksamhet,	hemsida	mm	 2	073	 6	187,78	
Administration,	Pg-avgift	 7	662	 1	304	
Summa	 9	735	 7	491,78	
	
Resultat	 -1	535	 -	1	341,78	
	
	
Balansrapport	för	kalenderåret	2018	
Ingående	Pg-saldo	 Resultat	2018	 Utgående	Pg-saldo	

14	765,25	 - 1	341,78	 13	423,47	
	
	

Styrelsen	föreslår	att	den	samlade	tillgången	överförs	till	det	nya	
verksamhetsårets	räkning.	
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