
Minnesanteckningar vid Ekengruppens möte den 3/10 2018 

Närvarande: 

PRO:  

Bo Sevborn, Ingvar Adolfsson, Helen Karlsson, Doris Hast, Gösta Linder 

SPF: 

Lena Engström, Gunilla Pålsson, Lars Karlsson, 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 god 

A. Lena och Bo ska gå till banken och fixa Swich 

5. Uppföljning av program: 

74 betalande när Seniorshopen var på Eken. 3420:- kom in på kaffe och lotteri 

6. Lions vill låna Eken för julbord den 8 december och detta godkändes av Ekengruppen 

7. Diskmaskinen. Robertssons mekaniska har skänkt en rostfri plåt.  Det beslutades att de som 

bidragit till installationen skall namnges på en tavla som ska sättas upp i köket 

8. Pubkvällen den 5/10. Herrarna ska samlas kl.14.00 för att sätta fram stolar och bord och fixa 

plats för alla. Resten av ”personalen” ska samlas kl.15.30 

9. Övriga frågor. 

A. Kakor. Det blir alltid kvar mycket sockerkaka efter fredagsträffarna så därför beslutades 

att när de sockerkakor som finns, är slut, då ska det serveras 1bulle och 2 småbröd 

istället 

B. De nya rummen på Eken.  

1.   SPF vill ha köket till kontor och det godkändes.  

2. PRO vill ha SPF:s gamla kontor till förråd och det godkändes. 

C. Rummet vid handikapptoaletten. 

Förslag om att ta bort skåpen och flytta ut dem i de nya lokalerna och göra om rummet till 

kapprum. Allt kaffe ska förvaras i ett skåp i Gula rummet 

Ärendet hänvisas till respektive styrelse för godkännande 

D. Det lilla klaffbordet vid ”gubbabordet” hade en spekulant genom Aina Gustavsson och 

det beslutades att säljas för 300:- 

E. Målaren Stig Hultén som målat i köket, för installationen av diskmaskinen, ska ersättas 

med något framöver 

F. Programmet för våren 2019 diskuterades och förslag på program kom fram. Gunilla ska 

göra ett förslag på dagar och sedan ska alla hjälpas åt att sätta ihop ett program 

10.  Mötet avslutades och Bo tackade närvarande. Alla var och tittade på de nya lokalerna  och 

sedan lyfte karlarna den nya diskmaskinen         

                                                                                       //Gunilla Pålsson 



 

 

 

 

 

 

 

 


