
Protokoll från arbetsmöte Rudbeckias styrelse 14 november 

1. Mötet öppnas. Gun-Britt, Lena , Stig och Monica närvarande 

2. Kort genomgång av föregående protokoll 

3. Gunbritt, Monica och Lena väljs till ordf, sekr resp justerare 

4. Flera texter på hemsidan är i behov av redigering. Vi alla läser och skriver om det vi 

tycker behövs till nästa möte. Då gör vi en gemensam formulering och lägger in.     

Det nya numret av Bo Tillsammans provar Gunbritt att länka till. Anita gör ett stort 

jobb och har flera saker på sin ” att göra lista” bla hur vi ska kunna prenumerera på 

bloggen. 

5. Vi kompletterar dagordningen för medlemsmötet 18 november. Vi vill samla frågor 

till Åsa Hansson, projektledare på Svea, inför ett framtida besök hos oss. Vi kommer 

också presentera en första skiss på en tidslinje. 

6. Samarbetet med Svea går via Åsa Hansson. Monica frågar om hon kan komma till 

första medlemsmötet i januari. 

7. Ingen har anmält intresse för någon arbetsgrupp. Monica gör det nu till 

inredningsgruppen. 

8. Flödet för e-posten flyter inte riktigt. GB föreslog först att vi turas om att ha koll men 

sedan att vi istället märker breven på olika sätt. Leif bör även i fortsättningen lägga in 

nya medlemmar i medlemsregistret när avgiften kommit in på kontot, Lena skicka 

välkomstbrev så snart de anmäler intresse och Monica lägger in mailadress på sin 

Rudbeckia-lista för utskick. Under v.47-49 är hon bortrest och kommer inte att 

bevaka föreningens post. Vi svarade även gemensamt på ett inkommet mail. 

9. Den egna styrelse-cirkeln skulle vi behöva en dagträff för. Inget datum satt. 

10. GB letar vidare efter forskare som vill sitta i panelen 9 feb 

11. Datum för medlemsmöten blir torsdag 23 januari, allmän uppslutning 9 februari och 

årsmöte med efterföljande medlemsmöte 12 mars. Styrelsen träffas 9 januari, 5 och 

17 februari. 

12. Lena föreslog att vi ska ha som stående punkt en rapport från kassören om ekonomin 

och nya medlemmar. På telefon föreslog Leif att vi beviljar 5000 kr till Maria 

Ripenberg som moderator 9 februari. Båda förslagen bifölls. Monica meddelar 

Pia/PR-gruppen.                                                                                                                

Monica har hämtat ut en tagg till porten som är låst på helger. Dörren in till Sensus 

har kod 1284 

13. Nästa styrelsemöte är onsdag 11 december kl 16.30 

 

 

 

Monica Killander    Lena Wiklund 


