
Minnesanteckningar vid Ekengruppens möte den 10/6 2019  

Närvarande:  

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

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

Bergman  

Ingrid Johansson från SPF var särskilt inbjuden 
 

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 god 

5. Uppföljning av program: 

- Kaffekalaset: 

85 stycken. Vi beslöt att vi i Ekengruppen inte ska deltaga i 

hattparaden 

 

6. Övriga frågor 

A. Midsommar på Eken:  

- Gunilla och Lena fixar sill och potatis med tillbehör 

- Helen bakar en jordgubbstårta. De som kan i gruppen samlas kl.16.00 

B. Trädgårdsdagen 20 juli kl.11-15 på Eken: 

- Det ska serveras kaffe med bröd 20:- 

- Grillad korv med bröd för 20:- 

- Ostmacka med kaffe 20:- 

- Vatten och lättöl 10:- 

- Lasse fixar en grill, Gunilla fixar bullar o kaka och gör affischer 

- Varje förening har sina egna lotterier 

- Ekengruppen träffas kl.09.30 

 

 



 

C. Skrivelse till kommunen angående Eken 

- Ingrid Johansson har gjort en skrivelse till kommunen om ett ev. möte 

i sommar. Från Ekengruppen ska Bo Sevborn vara med och Kent 

Ingvarssson ska tillfrågas som sakkunnig och Ingrid Johansson är 

också med 

D. Resor 

- Spf:s resegrupp erbjuder PRO:s medlemmar att åka med på en resa till 

Bryssel den 16-21 /9 2019. Den 26 /6 2019 gör SPF och PRO en 

gemensam resa ” Öland runt” 

E.  Måbragruppen 

Spf:s Måbragrupp har blivit så många vid sina samlingar att de vill vara i 

stora salen och ekengruppen tyckte det var OK 

F. Nya stolar 

Nya sköna stapelbara stolar hade tagits hem från Staple och alla provsatt 

dem. Priset per stol är 260:-. Eken behöver minst 100 stolar. Ett förslag är 

att Spf betalar 2/3 och PRO betalar1/3. Pro ska ta detta på sitt 

styrelsemöte i veckan 

     

     9. Bo Sevborn tackade för visat intresse och avslutade mötet 

                                                                                   // Gunilla Pålsson 

 

 

 


