UPPÅKRAs VÄNFÖRENING
Styrelsemöte
2017-08-08
Styrelsemöte nr. 10
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Göran Berggren (ordf.)
Carl-Johan Berglund
Clay Ketter
Nils-Ove Mårtenson
Belinda Nilsson
Agneta Samefors

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

§2

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 9, 2017-06-01
godkändes och lades till handlingarna efter en diskussion avseende
§6 Erfarenheter från Wulfheodenas besök den 14 maj:
- det bör ske en gemensam utvärdering av erfarenheterna från en situation
med stor tillströmning av besökare.
- köbildningar – swishbetalningar i separat kö.
- alternativa P-möjligheter mm.

§4

Ekonomi
Medel till förfogande vid förra mötet: 6389,50 kr. Ingen ny information.

§5

Medlemsutveckling
Informationen om Vänföreningen måste bli aktivare! Vid varje arrangemang
bör därför Vänföreningen finnas på plats och ge information.
Följande föreslogs undersökas/genomföras:
- Loggan skall göras färdig och korrigeras med ett litet S dvs. UPPÅKRAs
vänförening. Den bör även utföras i två alternativ för att välja ut det mest
attraktiva utförandet för en beachflagga i ”fyrkant”utförande. (bilaga)
- Beachflagga i ”fyrkant”utförande ca 250 cm hög kostnad ca 2000 kr.
- Litet infobord med 2 st stolar, allt lätt hopfällbart, inskaffas.
- Flyern revideras och justeras eventuellt i storlek till ett litet infoblad. Storlek
100 x 210 mm 1000 ex ca 400 kr.
Sekreteraren tar fram underlag för ett ordförandebeslut inom ramen för
tillgängliga medel.
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- Ordföranden samråder med UAC beträffande e-postadresser till
intresserade.
§6

Rapport från Stiftelsen UAC
• Uppåkradagen skiljes från Arkeologidagen.
27/8 genomföres Arkeologidagen med Tidernas mässa i Uppåkra
kyrka och
arrangeras i samarbete med Uppåkra församling och Uppåkra café.
Guidad visning kl 11.00 med tema ”Tro i Uppåkra genom tiderna”
Tidernas mässa i Uppåkra kyrka + Arkeologiskolan
• 13/10 genomföres Uppåkradagen vid Uppåkra skola
Fokus kommer att ligga på redogörelser av ungdomarnas
arbetsuppgifter om Uppåkra. Vissa föreläsningar planeras, samt
samarbete i någon form med Uppåkra församling.
• Höstlovet v44 31/10 och 3/11
Lovaktivitet – högläsning för barn. Författare?
• 2/11 Seminarium i och med Malmö Högskola.
• UVFs aktiviteter vid dessa tillfällen kommer att inriktas på
information om Vänföreningen, se §5.

§7

Medlemsarrangemang under hösten 2017
Beslöts att genomföra ett nytt VIP-Medlemsarrangemang i okt/nov 2017
med en föreläsning/redovisning av resultaten från sensommarens
arkeologiska utgrävningar. Viss förtäring.

§8

Övriga frågor
Inga.

§9

Nästa styrelsemöte
Beslöts att hålla nästa styrelsemöte den 12 september kl. 18.00
Plats UAC i Uppåkra.

§10

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Staffanstorp den 9 augusti 2017

Göran Berggren
Nils-Ove Mårtenson
Göran Berggren
Ordförande

Nils-Ove Mårtenson
Sekreterare
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