
Minnesanteckningar vid Ekengruppens möte den 3/12 2018  

Närvarande:  

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

Linder  

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

Bergman  

Dessutom Ingrid Johansson från SPF  

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 stabil 

5. Uppföljning av arrangemang: 

- Puben var det 77 betalande av 90 gäster 

- Julmarknaden gav ett överskott på c:a 2200:- 

6. Nyårsafton: 

- Mysinge Kött levererar planka för135:-/ person 

- Gösta gör potatisgratängen 

- Gunilla skriver ut affischer 

- Astrid frågar Jan-Erik om musiken 

- Doris fixar marängsvissen och gör en go-kaka 

- Lena köper in kex, ost och skumpa 

- Ekengruppen träffas kl.10 på nyårsafton för att duka och 

iordningställa 

- Gunilla och Helen tar emot anmälningar fram till 22/12 

- Priset bestämdes till 200:- 

7. Vårens program.  

- Fortsatte att planera och det är nästan färdigt 

 



 

8. Uthyrning av Eken: 

Röda Korset vill hyra den 10/2 försitt årsmöte och det beviljades 

Hyran blir 20:-/person för fikat 

9. AU: 

- Det utsågs ett AU bestående av: Bo Sevborn, Lena Engström, Helen 

Karlsson och Gunilla Pålsson  

10.  Bortplockning av julen: 

- Det beslutades att Ekengruppen ska samlas den 14 januarikl.16 och 

plocka bort allt och därefter ha ett Ekenmöte 

11.  Storstädning av Eken. 

- Laila Jonsson och Helen Karlsson storstädar mot en ersättning på 

tillsammans 2000:- den 26 januari 

12.  Övriga frågor: 

A. Julorganisationen. Gunilla gör nya biljetter. Bo kollar om vi kan inhandla 

fler djupa tallrikar. OBS! Ingen fredagunderhållning den helgen vi har 

julmarknad 

B. Sopsortering ska införas på Eken. Det ska sorteras, plast, papper och 

burkar. Lasse inhandlar backar till det på Ikea 

C. SPF flyttar sitt kontor, till den ”Nya” delen av Eken, efter nyår. Ett 

nyckelbyte kommer att ske.  Bokhylleväggen vid det nya kontoret ska 

plockas ner och ett gammalt skrivbord kommer att sättas dit. Detta ska 

användas som tillskärningsbord för sygruppen bl.a 

D. Blå och röda rummet behöver ha bättre och snyggare 

förvaringsmöjligheter så Lasse ska göra en kalkyl över kostnaderna för ev, 

garderober  

E. Det beslutades att inkomsterna som Eken fått under året ska användas till 

investeringar 

F. Inköp av piasavakvastar och snöskyfflar ska inköpas och finnas vid varje 

ingång 

                                                                                                    //Gunilla Pålsson 


