
Minnesanteckningar vid Ekengruppens möte den 3/2 2020   

Närvarande:   

PRO:  Bo Sevborn, Helen Karlsson, Doris Hast, Bo Gardelius, Gösta Linder   

SPF: Gunilla Pålsson, Astrid Nilsson, Alf Bergman, Lena Engström,  

         Lars Karlsson  

1. Bo Sevborn öppnade mötet och hälsade alla välkomna  

2. Föredragningslistan godkändes   

3. Minnesanteckningarna från förra mötet godkändes och lades till 

handlingarna  

4. Lena meddelade att Ekens kassa är god 

5. Uppföljning av program 

-   Eftermiddagen med Sigurd Hjelmgren/ Albert Engström  var det 76   

     betalande 

-   När Pav Johnsson var på Eken var det 109 betalande 

Alla var överens om att systemet att ta betalt och sälja lotter vid entrén 

var mycket bra 

           6,  Medhjälparträffen 21 februari kl.18.00 

- Gösta beställer smörgåstårta 

- Helen gör en Glömmingetårta 

- Det ska bjudas på ett glas vin el. dylikt till maten 

- Baren ska vara öppen 

- Information och tack till deltagarna 

- Ekengruppen ska samlas kl.16.30 

7,  Kläd/secondhanddagen 22 februari kl.13-15 

- Det ska serveras kaffe och bulle för 10:- 

- Ölandsbladet ska göra en intervju den 11 /2 angående dagen  

- Gunilla gör affischer och skickar in evenemanget till Händer på 

Öland, Ölands anslagstavla på FB. 

- Gunilla, Helen och Lena kommer kl.9 och förbereder 

            8,  Pubkvällen den 28 februari kl.18 

- Gösta fixar potatisgratäng, kallt kött, rödvinssås, brödbulle, smör 

- Gunilla köper sallad, tomat, gurka, ananas och bakar en gokaka 

- De som jobbar ur Ekengruppen är: 

- Lena, Gösta, Bo G, Doris, Gunilla och de träffas kl. 16 



            9.  Baren 

                - 15 hängare för vinglas är inköpta och de ska sättas på en hylla över 

                   baren 

                - Den stora bruna tavlan på väggen bakom baren ska tagas bort och   

                   väggen ska målas om 

               -  Bakom baren på väggen ska det sättas upp en hylla 

            10.  Önskemål om ljuddämpare i taket i Blå rummet 

                   Detta avslogs enhälligt 

             11. Önskan om whiteboard i Gula rummet 

                   Detta godkändes och Lasse kollar lite på priser på en sådan 

              12. Frågan om Eken vill vara med och bekosta en glasmonter till     

                    Detta avslogs enhälligt och det beslutades att det inte skulle vara  

                    mer än de två befintliga montrarna på stället 

              13. Önskemål om material till gymnastiken 

                    Eken betalar material och Ulla Sjöberg ska göra inköpen 

              14. Trottoarpratare 

                    Bo Sevborn ska undersöka på 4 Sign med olika material och priser 

              15,  Namnskyltarna  på de olika salarna 

                    Det beslutades enhälligt att namnen ska återgå till som det var från 

                    början och det ska vara skrivit på vitt papper. p.g.a. att synskadade 

                    har svårare att läsa på färgat papper 

              16.  Övrigt 

                     a. Handsfree micken fungerar inte ordentligt. Bo S, ska undersöka  

                         om det går att åtgärda eller så ska vi köpa en ny 

                     b. Helen fixar en vävd anslagstavla ytterligare. Den ska hänga på 

                         kortväggen vid dörren. Denna tavla ska vara för Eken och övrig 

                        meddelanden. De två andra ska delas upp på SPF och PRO 

                 17.    Bo Sevborn tackade de närvarande och avslutade mötet 

 

                                                                                    //Gunilla Pålsson 



  

                    

  

                

 

 

  


