
20200109 protokoll från arbetsmöte 

1. Mötet öppnas 

2. Föregående protokoll uppläses och godkänns 

3. Mötesordf= Gunbritt, sekr= Monica, just= Lena 

4. Leif rapporterar ekonomi och delar ut bokslutet för 2019 till alla 

5. Vi diskuterar hur poäng för ledande och deltagande i arbetsgrupp ska fördelas. Det 

utmynnar i att ledaren får poäng både för sin roll och sitt deltagande, dvs 2p. För 

2019 gäller det PR-gruppen, studiecirkelledare och Webmastern.                         

Monica inhämtar närvarouppgift från Marit/PR och Lena från Amelie/cirkeln. Stig 

uppdaterar därefter excel-arket med den tidigare sammanställningen. 

6. Anita har gjort fler lat-hundar som vi dock inte hunnit titta på än. Vi enas om att det 

är bäst om en person har koll på inkorgen och sedan vidarebefordrar mail till den det 

berör. Det finns annars en risk att frågor och intresseanmälningar faller mellan 

stolarna. Undantaget kan vara när man anmäler sig via hemsidan, den skulle kunna 

gå direkt till kassören, som sedan i sin tur vb:ar. Vi behöver samråda mer med Anita. 

7. Se punkt 5. 

8. Kommunen vill göra ett film-inslag med oss inför en fastighetsmässa i Paris. GB 

kommer att få mer information och ska då ta upp frågor om syfte, tidsplan och 

om/hur vi får använda oss av materialet mm 

9. Vid nästa medlemsmöte 23 januari får frågor och diskussion med Åsa Hansson/Svea 

ta den tid det behöver. Övriga punkter är anmälan till insats på paneldagen, 9/2. 

Marit kommer att skicka runt en lista som man kan skriva upp sig på. PR-gruppen vill 

att vi än mer uppmanar medlemmar att bjuda in och sprida info om dagen 

Valberedningen informerar sedan. I kallelsen ska även vårens mötesdatum finnas 

samt att motioner till årsmötet ska ha kommit in till styrelsen före 17/2. Monica 

skickar kallelsen. 

10. Inför årsmötet: Lena vill lämna styrelsen, övriga stannar. Den framtida 

Rosendalsgruppen som vi nu tänker oss bildas till hösten kan ledas av en 

projektgrupp, avknoppad från styrelsen. Vi bör då helst vara 6 medlemmar. Kallelse 

kan gå ut upp till en månad före, motioner ska ha inkommit före 17/2. 

Årsmöteshandlingar ska finnas klara 2 veckor före mötet. På direkt efterföljande 

medlemsmöte får vi diskutera hur vi delar oss, hur vi vet vilka som tänker sig flytta in 

mm 

11. Fråga från Arne Lund. Monica har svarat en gång men eftersom vi fått ett nytt mail 

svara hon även på detta 

12. Hur uppmärksammar vi medlem 100? GB mailar honom om ev intervju och foto att 

lägga på hemsidan, M frågar PR-gruppen om att lägga något på Fb och S mailar UNT, 

Uppsala-tidningen och Södra Staden, alternativt frågar Janne Norling om han kan ta 

med det i sin kontakt angående Grand 



13. Styrelse-cirkeln träffas lördag 25/1 på Sensus. M bokar lokal. Lena och Monica går 

igenom kö-poäng 12.30, övriga kommer 13.00. GB frågar Anita om hon kan komma 

15.00 – 17.00 för web-genomgång enskilt med oss. Vi läser kap 4 och 5. Leif tar med 

fikabröd, Monica kaffe och te. 

14. Paneldagen på Grand. Monica kontaktar Grand om ljudanläggning och 

orienteringsbesök innan. 

15. Datum för medlemsmöten under våren: 23/1, Grand 9/2, årsmöte 12/3, 16/4, 11/5, 

9/6. Bifogas kallelsen. 

16. Se punkt 6 

17. Person från studiecirkeln kommer kl 17 nästa styrelsemöte 5/2 med tankar och idéer 

som kommit fram under deras träffar. 

18. Inga övriga frågor 

19. Nästa arbetsmöte på Sensus, onsdag 5/2 kl 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                      _____________________ 

Monica Killander   Lena Wiklund 


