UPPÅKRA VÄNFÖRENING
Styrelsemöte
2016-06-07
Styrelsemöte nr. 2

Göran Berggren (ordf.)
Carl-Johan Berglund
Clay Ketter
Nils-Ove Mårtenson
Belinda Nilsson
Agneta Samefors
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§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet

§2

Föredragningslistan
Efter tillägg av Rapport från Stiftelsen UAC, och 2 ärenden under Övrigt
fastställdes föredragningslistan.

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från konstituerande styrelsemöte 2016-05-17 föredrogs.
Godkändes och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
Ordf. har varit i kontakt med Sparbanken Skåne på Torget 1 i Staffanstorp fd. Sparbanken
Öresund och därvid konstaterat att Maria Wallinius, en tidigare medarbetare i Staffanstorps
kommun, numera är marknadschef på banken. Maria W har för tillfället semester och
styrelsen fann det lämpligt att vid hennes återkomst etablera en kontakt. Ordföranden
kommer att göra detta så snart ske kan, då det brådskar med ett bankkonto.
Agneta samefors betalade medlemsavgiften kontant 100 kr.
Medel till förfogande: 900 + 100 = 1000 kr

§5

Rapport från Stiftelsen UAC
Ordföranden gav en kort information från senaste styrelsemötet i UAC:
Man arbetar just nu med ett visionsarbete som skall leda fram till en strategi för stiftelsens
fortsatta arbete. I detta sammanhang har man involverat en kommunikatör, Peter
Gustafsson från Hjärup, som betonar att Uppåkra måste bli mera ”nutidsrelaterat” eller
”Uppåkra – upp ur jorden!”
Doppresenten till prins Oscar – bliv arkeolog för en dag – har fått stor uppmärksamhet i
media; ett 30-tal tidningar även i utlandet har refererat detta.
Beslöts att ordf. vid nästa styrelsemöte i UAC erbjuder stiftelsen en plats som adjungerad
ledamot i vänföreningen, i enlighet med föreningens stadgar.

§6

Informationsmaterial, logo mm.
Arbetet med framtagande av ny logga för UAC dröjer. Vi använder därför nuvarande.
Clay Ketter samordnar inför ett utskick. Ordf. författar en stomme till text.

§7

Medlemsförteckning
Vi har en epostlista på 30-talet intressenter att i första rundan användas för att värva nya
medlemmar.

§8

Kontaktlista för styrelsen:
Göran Berggren (ordf.)
072-7033493
Carl-Johan Berglund
0702-590963
Clay Ketter
0706-250619
Nils-Ove Mårtenson
0708-254960
Belinda Nilsson
?
Agneta Samefors
070-1711026
Medlemsvärvning
Utskick, flyers o.likn. förbereds i avvaktan på ett bankkonto.

§9

Behov av grillar
Diskuterades huruvida det skulle vara lösa grillar eller en stationär mera permanent grillplats
som kunde utnyttjas vid andra typer av event än bara Uppåkradagen.
Beslöts att diskutera frågan om permanent grillplats med Karin Nilsson.
Ordf. kontaktar Staffan Linde, Staffanstorps Centrum AB, för eventuell sponsring av ett antal
lösa grillar inför årets Uppåkradag.

§10

Behov av förråd
Beslöts att diskutera frågan om behovet av förråd med Karin Nilsson.

§11

Uppåkradagen den 28 augusti 2016
Programmet är ännu ej färdigt. Betonades att det är viktigt att få ut material och program så
tidigt som möjligt för att kunna fånga upp intresserade volontärer till eventet.

§12

Vandringsevenemanget Eurorando i Skåne 10-17 september 2016
Föreningen har inte kapacitet för att aktivt deltaga i arrangemanget.

§13

Verksamhet under sommaren.
Vänföreningen koncentrerar sig på insatser under Uppåkradagen.
Carl-Johan Berglund åtar sig även fortsättningsvis att vara ”handyman”,
vilket uppskattas mycket..

§14

Medlemsarrangemang under hösten 2016
Föreslogs att vi skall arrangera ett föredrag över säsongens arkeologiska undersökningar och
vad de har gett för kunskap. Ordföranden kontaktar grävningsledaren för avtal om lämplig
tidpunkt. Info om detta i värvningsutskicket.

§15

Övriga frågor
• Föreningen har en nyckel till Gamla Prästgården – nyckeln finns hos Carl-Johan
Berglund.
• Agneta Samefors lyfte frågan om behovet av en aktualisering av skriften ”Uppåkra –
rikedomar ur jorden”. Beslöts att föra frågan vidare till UAC. Kan bli en ansökan om
projektpengar.

§16

Nästa styrelsemöte
Beslöts att hålla nästa styrelsemöte den 9 augusti 2016 kl. 18.00
Plats UAC i Uppåkra.

§17

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Staffanstorp den 7 juni 2016

Göran Berggren
Nils-Ove Mårtenson
Göran Berggren
Ordförande

Nils-Ove Mårtenson
Sekreterare

