UPPÅKRAS VÄNFÖRENING
Styrelsemöte
2017-01-17
Styrelsemöte nr. 6
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Göran Berggren (ordf.)
Carl-Johan Berglund
Clay Ketter
Nils-Ove Mårtenson
Belinda Nilsson
Agneta Samefors
Sofia Winge (adj)
Peter Dahlgren
Per Jönsson
§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och presenterade två intresserade som ville
ställa sina tjänster till föreningens förfogande:
Peter Dahlgren fotograf, som gärna vill bygga upp en bildbank.
Per Jönsson mediekunskapare, som vill känna av vad han kan tillföra.
Dessa båda erbjöds följa styrelsemötet.

§2

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 5, 2016-11-07
godkändes och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
Medel till förfogande: 3400 kr
Avi för inbetalning av medlemsavgiften för 2017 skall sändas ut.

§5

Medlemsutveckling
Föreningen har nu 34 st medlemmar.
Kassören Clay Ketter sköter medlemsregistret och sammanställer en aktuell
medlemsförteckning.
Diskuterades förslag till medlemsvärvningskampanj. Det är viktigt att både
förpackningen och innehållet i erbjudandet är frestande, därför bör
kampanjen vara i anslutning till ett förestående evenemang.
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§6

Möjligheter till ev. arbete åt stiftelsen
Stiftelsen har framfört att man är i stort behov av hjälp med vissa praktiska
göromål inför säsongsstarten bl.a. sätta upp det stora tältet.
Beslutas att den 22 april är en sådan Arbetsdag då de som kan och vill hjälper
till.
Även här skall vi försöka få till ett evenemang och en kampanj inför denna
dag – arbetsnamn TÄLTLAGSFEST.
Allmänt upprop på fb.
Sofia framförde ett stort tack för insatserna på Arbetsdagen i november
2016.

§7

Rapport från Stiftelsen UAC
Stiftelsen hade möte 5/12 varvid bl.a. beslöts att den föreslagna
Strategiplanen skulle färdigställas. Vidare redogjordes för ett stort antal
ansökningar av olika karaktär, som man inte har fått något besked om ännu.
Det vetenskapliga rådet är väldigt aktivt och drivande. Samarbete med
Danmark står högt på dagordningen.

§8

Medlemsarrangemang under våren 2017
Vänföreningen planerar ett Medlemsarrangemang under våren 2017.
Styrelsen har som förslag ett studiebesök på Mosegaard i Danmark den
20 maj 2017.
http://www.moesgaardmuseum.dk/

§9

Övriga frågor
Sofia Winge visade runt och redogjorde för de olika utställningsplaner och
omgestaltningar som man förberedde för.
Vidare gav hon en redogörelse för verksamhetsplanerna för året:
• Mycket skolvisningar även utanför säsongen.
• Uppåkradagen flyttas till oktober och i samarbete med
Uppåkraskolan.
• Arkeologidagen den 27 augusti på UAC i ett planerat samarbete med
Dramatik i Syd.

§10

Nästa styrelsemöte
Beslöts att hålla nästa styrelsemöten den 9 mars och 18 april 2017 kl. 18.00
Plats UAC i Uppåkra.
Årsmötet
Beslöts att hålla årsmöte den 28 mars kl. 18.00. Plats UAC i Uppåkra.
Kallelse skall sändas ut till alla medlemmar under v8.
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§11

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Staffanstorp den 17 januari 2017

Göran Berggren
Nils-Ove Mårtenson
Göran Berggren
Ordförande

Nils-Ove Mårtenson
Sekreterare
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