PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-09-04
Aktiviteter
Höstmötet/ jubileet har bestämts till 18 oktober. Vi ska besöka Slaktkyrkan snarast för
att se hur det ser ut och vad som kan göras. Vi behöver till exempel veta om det är
möjligt att beställa mat och dryck hos/via dem eller om vi får ordna det själva? Har de
något samarbete med en bra cateringfirma? Städar de efteråt? Finns det bord, stolar,
buffé? Ståbord? Hur länge får vi vara i lokalen och vad kostar det?
Övrigt:
Kan vi slå ihop höstmötet och festen och hur ska det i så fall gå till? Och vad ska vi ha
för program eftersom det är ett jubileum!
Förslag: Kanon/projektor i lokalen för projicering av bilder från byggåren? Kolla med
”stockholmskallan.se” på nätet – där finns bilder från förr. Se även ”Det gamla
Stockholm” på Facebook.
Det mer praktiska:
Vi inleder med bubbel och snacks och höstmöte, max en halvtimme. Därefter lite mat
samt vin/öl och alkoholfritt – och sedan börjar musiken!
Tider:
Höstmötet inleds kl. 18.30. Bandet går på från kl. 19.00.
Kontakt med musiken/bandet, Beyond Retro, om de kan sätta ihop ett program under
rubriken ”Slagdängor från 1900-talet?” eller ”Från 20-tal och framåt?”
Kolla om vi kan anlita Hembygdsföreningen för information under höstmötet/festen.
Ekonomi
Vi gick igenom budgetens utfall så här långt under 2018. Allt ser bra ut men som
vanligt går vi plus.
Webbredaktionen
Webbredaktören är intresserad av att lämna över till någon annan webbansvarig.
Nuvarande sekreterare och ordförande

går igenom vad man kan göra med den

befintliga webbsidan (i Wordpress) Kolla även med några som visat intresse tidigare
och skapa en arbetsgrupp för webbsidan.

Annonsera om 90-årskalas och Höstmöte. Definitivt bestämma mötesdatumet!

Lindegårdsnytt
Lite tajt med tid att få ut tidningen innan festen så istället blir det ett ”extra tjockt
jubileumsnummer” efter festen i stället. Det tjockare numret blir ett temanummer, ”90årsnumret”! Gärna med bilder från området. Vi lägger ut en efterlysning om bilder
från hela 1900-talet i ”Vi som bor …”,

Kallelse måste ut, med informaton om både stadgeändring och fest.
Även viktigt att informera om att inbetalningen av nästa års medlemsavgift inte sker
förrän efter årsskiftet och en liten artikel om Dahlia-trädgården.
Kallelsen till höstmötet/festen måste ut tre veckor före mötet, dvs senast 27 september.
(Om tidningen ska ut före festen är det manusstopp den 17 september.)
Rapport från arbetsgrupperna
Inget nytt från Trafikgruppen.
Grannsamverkan
Inga polisrapporter från polisen i sommar.
Övriga frågor
Julklappar till medlemmarna kolla priser m.m.
Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 3 oktober.
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