
Minnesanteckningar vid Ekengruppens möte den 2 /4 2018 

 

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 Ekens ekonomi och den var stabil 

5. Uppföljning av program: 

A. Påskbasaren var mycket välbesökt och serveringen gav en behållning på 2910:- 

B. Björn Böna Wennerström föredrag var också välbesökt och programmet var mycket 

uppskattat 

6. Kommande program: 

A. Kaffekalas den 6 april/ pris 50:- 

Ekengruppen träffas kl.11.00. 

Helen Karlsson tar med kaffedukar, kaffekoppar och kaffekannor,  

Gunilla Pålsson bakar schackrutor, tar med kaffekoppar, gör nummerlappar till hattarna  

Birgitta Eriksson bakar en sorts småbröd 

Irene Sandholm bakar en sorts småbröd 

Anita Hultén bakar franska våfflor 

Astrid Nilsson gör 4 Glömmingetårtor.  

Gun-Britt Johansson  bakar vetebröd,  

Birgit Pettersson bakar tosckakaka,  

Gunvor Håkansson bakar cigarrer,  

Lena Engström fixar påsar till kakorna och inhandlar körsbärsvin 

B. Pubkväll den 20 april kl.18.00/ pris 100:- 

Gösta Linder gör potatissalladen, värmer spetten och kommer upp med dem i värmeskåp 

Gunilla Pålsson köper kycklingspett på Guldfågeln 

Astrid Nilsson köper ingredienserna till grönsalladen 

Lena Engström köper bröd och ost 

De i Ekengruppen som jobbar kommer kl. 15.00 



7. Övriga frågor 

A. Gruppen fortsatte att arbeta med höstprogrammet som nästan är färdigt  

B. Lasse Karlsson har tagit kontakt med kommunen ang. staketet, mot Storgatan, som blivit 

nerkört vid snöplogningen. Kommunen lovar att åtgärda det  

C. Städningen av rummen efter de olika aktiviteterna sköts inte ordentligt. Vi måste alla 

hjälpas åt att informera aktivitetsledarna om hur viktigt det är att göra rent efter sig. En 

dammsugare ska ställas i ”frysboxrummet” vid entrén så man kan dammsuga av hallen 

vid behov. Om alla hjälps åt blir det trevligare för alla.  

All städning av Eken sker på ideell basis 

8. Mötet avslutades och Bo Sevborn tackade Ekengruppen 

 

 

                                                                                                      // Gunilla Pålsson 

 

 


