
Styrelsemöte FLK 2021 04 27


Närvarande: Rolf Hattenbach, Roman Redz, Anne-Lie Larsson Ljung, Lena Lindqvist, Tora 
Derkert

Mötet genomfördes som zoom-möte.


1/ Rolf öppnar mötet. Tora väljs som protokollförare


2/ Genomgång av förra protokollet: 

A/ Ingela K har varit hos Roman 2 ggr o lastat in saker som hör till föreningen från gamla 
förrådet, som inte finns kvar. Dessa förvaras nu hos Roman alltså. Handlar om visst 
arbetsmateriel, vimplar mm. 

B/ Anne-Lie, Theresa Alton Bergelin, Ingela Matson och Anna Berger tar över arbetet med 
sociala medier från Zete; Instagram och Facebook. Anne-Lie kontaktar Jonas M som 

bör ha inloggningsuppgifterna. 


3/ Rolf bekräftar att vi har Stadshuset inbokat för samlingsutställning 23/11 - 8/1. Han har 
dessutom fått erbjudande att vi har Stadshuset för samlingsutställning för dem som 
ordnar ”öppen ateljé” sista veckan i mars 2022. Vi beslutar att boka denna tid.


4/ Tora har talat med Johanna Lagercrantz på Elfviks Gård om att ha konstevenemang där  
2-5 september i år. Vi kan få disponera övre plan på Magasinet, Höskullen och också vara 
utomhus om vi vill denna tid. Vi beslutar att prelimninärboka den tiden och ta upp saken 
på kommande medlemsmöte 9/5. Tora ordnar med bokningen. 


5/ Apropå frågan om Allaktivitetshus som Anne-Lie väckte förra mötet har medlemmarna 
engagerat sig i att berätta om det som fanns fram till  1997. Ffa Erik A har haft 
information, också dokumenterad på USB-minne. Han har också förmedlat info om 
medlemmar från förr. Roman tagit hand om detta, och lägger ut info på vår hemsida. 
Gamla medlemmar på allmänna sidan och om Allaktivitetshuset på interna sidan. Det 
handhades av en egen gren av föreningen på den tiden. Rolf har talat med kommunen, 
som kräver att föreningen skall vara öppen för alla om vi skall få tillgång till deras lokaler 
under förmånliga villkor. En ev möjlighet, se nästa punkt!


6/ Hanna Lindqvist, fritidsledare Kulans Fritidsgård/Projekt SOL.2021 har mailat Rolf 
angående ev samarbete under sommaren att anordna fritidsaktiviteter för  ungdomar. Vi 
har gått ut med informationen till styrelsen.  Vi bestämmer att ta upp denna möjlighet på 
medlemsmötet 9/5 och nu gå ut med informationen vi fått från Hanna via mail till alla 
medlemmar.  Se bilaga 1.

Om några nappar på detta kan det öppna för möjligheter till lokaler hos kommunen. 


7/ Vi beslutar att vi ses vid Tuppen på gårdsplanen Elfviks gård som tidigare meddelat 9/5 
kl 13.00. Man får ta med sig något att sitta på själv. Tora skriver ny inbjudan på mail till 
mötet med denna info samt info enligt bilaga 1 ovan. Skriver samtidigt förslag till 
dagordning. Arbetsgrupper för årets olika aktiviteter skall utses. 


8/ Nytt styrelsemöte planerat till 12/5 kl 18.00. Anne-Lie håller i inbjudan till zoom-möte, 
då Roman vid den tidpunkten troligen befinner sig i Frankrike.


Vid Protokollet	 	 	 	 	 	 Justerat





