
Protokoll från arbetsmöte Rudbeckias styrelse 13 augusti 2019 

 

1.      Mötet öppnas av Gunbritt 

 

2.      Till ordförande, sekreterare och justerare väljs Gunbritt, Monica respektive 

Lena 

 

3.      Planering inför Workshop 31 aug. På fredag 16/8 träffas Katarina L och Mari B                  

från Sensus för att sammanställa innehållet för dagen. På måndag får jag ett  förslag 

och skickar det vidare till övriga i styrelsen för kommentarer.  

Lena skickar ut ett program för dagen till medlemmarna då, men redan idag sänder 

Monica en påminnelse och att man kan anmäla sig till Lena, som också sköter 

närvarolistan. 

Monica beställer mat och köper kaffe, te  och mjölk. Gunbritt handlar kakor. 

Sensus leder förmiddagen och efter lunch har vi kanske fått uppgifter att jobba vidare 

med. Vi kan också prata om vad våra medlemsmöten ska handla om, med fokus på 

våra nytillkomna medlemmar. Vad efterfrågar dom? 

  

4.      Ett förslag för den nya websidan kommer att kunna presenteras inom ca tre 

veckor. 21/8 träffar Gunbritt och Anita Maria Troell/Panterdata. 

Användarkontot på Loopia går nu över från Ingalill till Leif 

 

5.      Om arbetsgrupperna: PR-gruppen är den enda aktiva gruppen just nu. En 

utställningsskärm har kommit och PR-gruppen ansvarar för  att den blir klar till 

Kulturnatten. Behöver vi en grupp som är programansvarig för medlemsmötena? 

 

6.      Nästa medlemsmöte efter workshopen är 25 september, alltså efter 

Kulturnatten.( Någon tid måste avsättas 31/8 på em för info om den, min anm.) 

 

7.      Övriga frågor: Det har varit en utdragen procedur för Leif att få tillgång till kontot 

på Swedbank, men nu är det nära, en bankdosa ifrån. Leif och Margit ses 28/8. 

Vi bör ha en plan för när och hur vi delar föreningen i den som ämnar att flytta in på 

Honungsgatan och den som verkar vidare för kollektivhusbyggande. Förslagsvis 

kvartal 3 nästa år. 

Om seminariet i Göteborg kommunicerar Gunbritt och Monica direkt 

 

8.      Styrelsen sammanträder fredag 6/9 kl 16-18, onsdag 9/10, torsdag 14/11 och 

onsdag 11/12 kl 16.30 – 18.30. Lokal = Trisse. Monica för närvaro och meddelar  

Mari B våra tider. 

Protokoll    Justeras 

 

Monica Killander   Lena Wiklund 

 


