UPPÅKRAS VÄNFÖRENING
Styrelsemöte
2016-08-09
Styrelsemöte nr. 3

Göran Berggren (ordf.)
Carl-Johan Berglund
Clay Ketter
Nils-Ove Mårtenson
Belinda Nilsson
Agneta Samefors
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Platsansvarig Ulrika Randver deltog i mötet.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet

§2

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2016-06-07
godkändes och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
Ordf. har varit i kontakt med Sparbanken Skåne på Torget 1 i Staffanstorp fd.
Sparbanken Öresund och man är villig att sponsra med årsavgiften för bankkontot.
Innan föreningen kan få ett bankkonto krävs ett organisationsnummer från
Skattemyndigheten. Nils-Ove sammanställer vad vi har i underlag och ansöker hos
Skattemyndigheten.
Belinda Nilsson betalade medlemsavgiften kontant 100 kr.
Medel till förfogande: 1000 + 100 = 1100 kr

§5

Rapport från Stiftelsen UAC
Inget att rapportera då inget möte med stiftelsen ägt rum.

§6

Informationsmaterial, logo mm.
Clay Ketter har utformat en vektoriserad stomme för framtida utskick. Layouten är
ännu inte presenterad och beslutad i styrelsen. Uppdrogs åt sekr. att ta fram en
”Intresseanmälan” som kan delas ut på Uppåkradagen.
I övrigt kvarstår behovet av ett informationsmaterial.

§7

Medlemsvärvning
Vi har en epostlista på 30-talet intressenter att i första rundan användas för att värva
nya medlemmar. Den kommer att användas för ett upprop ”om hjälp” på
Uppåkradagen.
Kontaktlista för styrelsen:
Göran Berggren (ordf.)
Carl-Johan Berglund
Clay Ketter
Nils-Ove Mårtenson
Belinda Nilsson
Agneta Samefors

§8

072-7033493
0702-590963
0706-250619
0708-254960
076-8001194
070-1711026

Behov av grillar
Ordf. har kontaktat Staffan Linde, Staffanstorps Centrum AB, för eventuell sponsring
av ett antal lösa grillar inför årets Uppåkradag. Detta har bemötts välvilligt och det
finns nu 4 st kompletta grillstationer inköpta och sponsrade till en kostnad av
4 723 kr.
Matarkeologen Daniel Serra behöver dock en kokgrop utöver grillarna.

§9

Behov av förråd
Beslöts att i första hand använda tillgängliga utrymmen i G:a Prästgården. Efter
avslutad grävning bör arkeologerna uppmanas ta hand om sådant material som de
anser sig behöva och ta det till institutionen eller annat sådant utrymme. Övrigt bör
rensas ut. Ordf. diskuterar frågan med Karin Nilsson.

§10

Uppåkradagen den 28 augusti 2016
Ulrika Randver redogjorde för det preliminära programmet. Tid 10 – 17.
Temat är KULT – BLOT – FEST
Det är ett mycket ambitiöst program, dock ansågs det att ett musikinslag saknas och
bör förberedas inför nästa Uppåkradag.
Sekr. skickar ut ett upprop ”om hjälp” på Uppåkradagen.
Ulrika kontaktar församlingen för att höra om det finns några inom
konfirmandgrupperna som är villiga att hjälpa till.
Intresserade volontärer behöver schemaläggas.

§11

Vandringsevenemanget Eurorando i Skåne 10-17 september 2016
Föreningen har inte kapacitet för att aktivt deltaga i arrangemanget men Belinda och
Ulrika finns som informatörer om UAC.

§12

Medlemsarrangemang under hösten 2016
Vi skall arrangera ett föredrag över säsongens arkeologiska undersökningar och vad
de har gett för kunskap. Ordföranden kontaktar grävningsledaren, Jan Apel, för avtal
om lämplig tidpunkt. Info om detta i värvningsutskicket. Andreas Svensson är
grävningsledaren behjälplig.

§13

Övriga frågor
• Alla som kan behövs på Uppåkradagen, men även i förberedelserna inför
eventet. Därför kallas alla som kan till ARBETSMÖTE lördagen den 27/8 kl.
10.00 i Uppåkra.

§14

Nästa styrelsemöte
Beslöts att hålla nästa styrelsemöte den 29 september 2016 kl. 18.00
Plats UAC i Uppåkra.

§15

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Staffanstorp den 9 augusti 2016

Göran Berggren
Nils-Ove Mårtenson
Göran Berggren
Ordförande

Nils-Ove Mårtenson
Sekreterare

