UPPÅKRAS VÄNFÖRENING
Styrelsemöte
2016-09-29
Styrelsemöte nr. 4

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

Närvarande Frånvarande
x
x
x
x
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Platsansvarig Ulrika Randver och amatörarkeolog Tobias Bondesson deltog i mötet.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet samt utsågs att, i sekreterarens frånvaro, föra
minnesanteckningar, vilka därefter behandlas av sekreteraren.

§2

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 3 2016-08-09
godkändes och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
Som meddelades inför Uppåkradagen har föreningen nu
organisationsnummer och ett bankkonto samt SWISH i Sparbanken Skåne
Organisationsnummer: 802503-8673, UPPÅKRAS VÄNFÖRENING
Bankgiro 777-777
Swish 123 456 78 99.
Utöver kontanta medel: 1100:- finns inbetalt 900:- per bankgiro och 200:med SWISH.
Medel till förfogande: 2200 kr

§5

Firmatecknare
Av §19 i föreningens stadgar framgår att styrelsen är firmatecknare, men att
detta kan delegeras. Styrelsen önskar att internetbank och tillgång till
föreningens konton skall kunna skötas av ordföranden eller kassör var för sig.
Styrelsen beslöt, med ändring av beslut 2016-05-17 §3, att delegera rätten
att teckna föreningens firma var för sig till Göran Berggren respektive
Clay Ketter.
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§6

Rapport från Stiftelsen UAC
Göran Berggren rapporterade från styrelsemöte i UAC 2016-09-26.
Strategidokument 2017-2019 antogs.
Tre strategiska mål:
1 Öka kännedomen om Uppåkra som unik plats.
2 Öka antalet skolbarn som blir goda ambassadörer för Uppåkra.
3 Öka antalet finansieringskällor för att trygga den långsiktiga existensen och
utvecklingen av Uppåkra som plats.
Temakväll om Uppåkra kommer att hållas på Malmö bibliotek 17 oktober.
UAC kommer att på något sätt medverka vid "Kulturfesten" i Staffanstorp
den 21 oktober.

§7

Uppåkradagen den 28 augusti 2016
Uppåkradagen den 28 augusti fick ett stort deltagande. Ingen räkning gjordes
men styrelsen uppskattar antalet besökare till 500 - 1000 personer. Större
siffror har också nämnts. Föreningens medlemmar gjorde en stor insats och
Ulrika Randver tackade för detta och ansåg att dagen inte hade kunnat
genomföras utan föreningens medverkan.
Synpunkter: Det önskades fler föreläsningar. Det önskades fler visningar. Tält
måste placeras mera vindskyddat (två blåste bort).
Bra placering av D Serras "mat-tält"

§8

Medlemsarrangemang under hösten 2016
Höstens grävningsledare Jan Apel har sagt ja till att medverka vid
medlemsmöte och berätta om årets grävningar. Datum ej klart. Göran
Berggrenhåller kontakt och återkommer om datum, troligen i slutet av
oktober.

§9

Medlemsvärvning
Konstaterades att medlemsvärvningen på Uppåkradagen troligen har
fördubblat medlemsantalet från 11 till 22.

§10

Övriga frågor
UAC verkställande ledamot, Karin Nilsson, har berättat att kommunen kan ge
verksamhetsbidrag till föreningar. Karin har också ställt en fråga om
föreningen kan utföra vissa arbeten i Uppåkra mot en mindre ersättning.
Beslöts att Göran Berggren och Carl-Johan Berglund hör med Karin vad som
avses.
Nästa styrelsemöte
Beslöts att hålla nästa styrelsemöte den 8 november 2016 kl. 18.00
Plats UAC i Uppåkra.

§11
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§12

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Staffanstorp den 29 september 2016

Göran Berggren
Nils-Ove Mårtenson
Göran Berggren
Ordförande

Nils-Ove Mårtenson
Sekreterare

Agneta Samefors
Agneta Samefors
Justerare
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