
Minnesanteckningar vid Ekengruppens möte den 4/11 2019   

Närvarande:  

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

SPF: Gunilla Pålsson, Lars Karlsson, Alf Bergman, Astrid Nilsson, Lena 

Engström  

1. Bo Sevborn öppnade mötet och hälsade alla välkomna  

2. Föredragningslistan godkändes   

3. Minnesanteckningarna från förra mötet godkändes och lades till     

handlingarna  

4. Lena hade meddelade vad Eken har i kassan och ekonomin är god 

5. Uppföljning av Ekenprogram: 

- När Glada bokens orkester var på Eken var det 52 betalande. En       

     eftermiddag som vi sent glömmer 

- -    På Peter Danielssons föredrag var det 89 betalande 

6. Arbetet med vårprogrammet 2020 fortsätter 

7. Puben 15 november: 

- De ur Ekengruppen som jobbar är: Helen, Astrid, Lasse, Alf och 

Gösta 

- Maten:  

Skink-och kycklingpaj- Gösta 

Bröd, smör, brieost - Gösta  

Sallad, tomater, gurka, ananas, kaka – Astrid 

8. Övriga frågor: 

A. Pubaftnarna:  

Priset ska hädanefter vara 140:- men då ska det vara 

underhållning. 

- Förslaget om att bara ha en som tar emot anmälningar till puben 

godkändes inte. Men däremot får PRO 40 platser och SPF 60 

platser 

B.Julmarknaden: 

-    Alla hjälps åt att julpynta den 23/11 kl.10 

-    Kent sätter upp affischerna 

-    Helen frågar Berit Johansson on hon kan baka 120 lussekatter 

-    Gösta fixar gröten 

-    Lena köper skinka, bröd, glögg, smör, senap och pepparkakor 

-    Ekengruppen samlas kl.11.00 

 

 



C. Nyårsafton: 

                 Meny: 

        Laxtårta       -  Gösta 

        Oxrullader, sås, potatis -  Gunilla 

        Legymer, gelé, gurka, sallad - Gunilla 

        Päronhalvor m. After eight -  Astrid/Gunilla 

        Tårta   -  Helen 

        ”Plock” och pommac -  Gunilla 

- Musik Jan-Erik,                         -            Astrid frågar honom 

- Pris 200:-  

- Gunilla tar emot anmälningar fram till den 20 december 

D. SPF:s dator: 

-    Deras gamla dator och skrivare står i Silverrummet så alla kan  

      använda den   

E.  Stolkärra: 

-    Ytterligare en stolkärra behöver köpas in. Lasse fixar detta  

F. Klädbytardag 22 februari kl.13-15: 

-   Förslag om en klädbytardag i vinter. Det godkändes och det     

    beslutades att det endast ska gälla vuxenkläder 

På det nya året kan man lämna in sina kläder till Eken. Inget ska    

vara prismärkt utan det ska stå en bössa där man frivilligt får    

lägga vad man tycker plagget är värt.           

                       Behållningen ska gå till ”Min stora dag” 

      Även kaffeservering denna dag 

9. Bo Sevborn tackade för visat intresse och mötet avslutades 

                                                    

                                                                        //Gunilla Pålsson 

           


