
Minnesanteckningar vid Ekengruppens möte den 14/1 2019  

Närvarande:  

PRO:  Bo Sevborn, Ingvar Adolfsson, Helen Karlsson, Doris Hast, Gösta 

Linder  

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

Bergman  

1. Bo Sevborn öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Föredragningslistan godkändes  

3. Minnesanteckningarna från förra mötet godkändes och lades till 

handlingarna 

4. Lena redogjorde för ekonomin och den är under kontroll. Inköp av 

förvaringsskåp till blå och röda rummet har inköpts för 25.000:- 

5. Ekengruppens mötesdagar under 2019: 

4 februari, 4 mars, 1april, 29 april, 10 juni, 12 augusti, 2 september,  

7 oktober, 4 november och 2 december. Alla dagar kl.18.00 

6. Dagarna för höstens Ekenprogram presenterades och alla ska hjälpas åt 

med att ta fram programpunkter 

7. Pubkvällen i mars arbetar: 

Astrid, Gunilla, Bosse, Doris och Gösta 

Pubkvällen i april arbetar; 

Helen, Lena, Lasse, Ingvar, och Alf 

8. Sopsorteringen diskuterades. Det beslutades att vi ska fortsätta att sortera 

9. Medhjälparlistan som finns i köket behöver framhållas på våra 

fredagsträffar, så flera anmäler sig att hjälpa till 

10.  Serveringen av bröd på fredagarna kommer fortsättningsvis att bli: bulle, 

sockerkaka och en småkaka, Det behövs fler som vill baka småkakor 

11.  Övriga frågor: 

- Yttertaket på Eken behöver synas för att se om det finns löv och 

dylikt på det. Helen tar kontaktmed bostadsbolaget 

- Diskussion om fördelningen vid pubaftnarna. Eftersom PRO oftast 

inte fyller sin kvot på 50 % och SPF har folk som står i kö så 

beslutades att vid puben i mars ska PRO ha 40% och SPF 60% 

- Medhjälparträff på Eken den 22 februari kl. 18. Några ur 

ekengruppen gör och skickar ut en inbjudan. Vad som ska bjudas på 



bestäms vid nästa möte. På träffen ska det informeras av vad som ingår 

om man jobbar på en fredageseftermiddag eller på en pubafton   

12. Mötet avslutades och Bo Sevborn tackade de närvarande 

                                                                                                 //Gunilla Pålsson 

 


