PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-10-03
Aktiviteter
Festlokal

och

datum

för

Höstmöte/90-årsjubileum

blir

Slakthusområdet den 18 oktober. Hittills bara 20 anmälda så vi

Mezefabriken

i

lägger upp en

påminnelse i FB-gruppen. Layout för våningsplanet ska gås igenom men får vänta tills
vi vet hur många vi blir. Offert har mottagits och den godkändes vid mötet. Dryck
och snacks har köpts in. Tårta/kaka till kaffe/the köps in på Martin Ohlsson dagen före
festen/mötet. Vi måste meddela Mezefabriken antal personer senast måndag 12/10.
Hans Antvik från Hembygdsföreningen visar bilder och pratar om dessa.
Beyond Retro har fått information om tider och hållpunkter och repeterar in ett 45 min.
långt framträdande inklusive anekdoter från Enskede Gård.
Mötets/festens uppläggning:
Ordförande hälsar alla välkomna och vi skålar i bubbel.
Höstmötet pågår ca. ½ timme inklusive information om möte angående problemet
med knarkare. Antvik pratar – ½ timme Bandet går på från ca. 19.30. Mingel/fest–
klart vid 21.00
Ekonomi
Oförändrad medlemsavgift – 200 kr. Idag är vi 254 medlemmar.
Webbredaktionen
Susanne, Lotta och Irene ska träffas och gå igenom materialet som ligger på webben
och vad som kan ändras, tas bort och så vidare.
Lindegårdsnytt
Höstens nummer. Eventuellt blir det bara ett nummer till före årsskiftet, men då gör
vi ett jubileumsnummer. Mingelreportage från festen – ”Fem snabba frågor” inklusive
bilder plus vanligt reportage om festen och höstmötet. Vi satsar på utdelning andra
halvan av november.

Grannsamverkan
Göran planerar ett möte under hösten angående knarkhandel i ”Skelettskogen” samt
våldtäkter m.m.. Veckan efter höstmötet. Grannsamverkarna delar ut ficklampor till
nyinflyttade och berättar om föreningen. Grannsamverkarna delar även ut julklappen
i år, tillsammans med Lindegårdsnytt.

Övriga frågor
Fråga från medlem om föreningen kan göra något åt att flygen från Bromma nu i högre
utsträckning går över och stör Enskede Gård. Styrelsen bedömer dock att det inte finns
möjlighet och resurser att påverka flygrutterna till och från Bromma. .
Pysselkväll, vika kartong inför utdelning av årets julklapp. Vi bestämmer datum via
mejlen.

Nästa möte
Måndagen den 5 november.

Enskede gård, 2018-10-15

Susanne Bengtsson

Charlotte Wistrand

Sekreterare

ordförande

