
 

STYRELSEMÖTE FÖR INTRESSEFÖRENING FÖR SYDÖSTRA UPPSALA - PROTOKOLL 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 
● Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
● Marguerite valdes till mötesordförande. 
● David valdes till mötessekreterare. 

● Ulrika valdes till justerare 

2. Dagordningens godkännande 
● Föreslagen dagordning godkändes 

3. Fastställande av stadgar till föreningen 
● En ändring av stadgarna godkändes - att föreningen måste ha ordförande, vice ordförande och 

övriga ledamöter, d.v.s inte kassör och sekreterare. 

4. Val av adjungerad styrelsemedlem 
● Ulrika valdes 

5. Flygblad 

● Förslag om flygblad togs emot väl. Vad gäller distribution noterades följande: 
o Förslaget gällande utdelning i Nåntuna-Vilan gillades! 

o Hur vi kan nå Bergsbrunna diskuterades, t.ex. via Bergsbrunnagruppen och Facebook. 

Ulrika hör med Bergsbrunna gård (#201204-1).  
o Hur vi kan nå Sävja och flerfamiljshusen där diskuterades? Det kan vara svårt att komma 

in i flerfamiljshusen och upptejpade lappar riskerar att rivas ner. Hänsyn måste tas till 
språkproblem. 

● Alla uppmanas att själva sprida information om planerna för sydöstra staden genom sociala 

medier 

  

Plats: Zoom 
 

Tid: 1730-1830, 4/12 2020 

Närvarande Frånvarande 
● David Nilsson  
● Eva Jonsson 

● Niklas Lövgren (ej från start) 
● Ulrika (avvek efter 30 minuter) 

● Marguerite Sjöström 

 

● Peter Andersson 
● John Kristerson 

 



● Övrigt om flygblad: 
o Ulrika föreslog att vi skulle samla bilder på goda miljöer i området som vi riskerar att 

förlora (#201204-2). Förslagets mottogs väl. Bilderna kan användas i olika sammanhang. 
Miljöer som nämndes var t.ex. bilder på pulkakullarna, Nåntunagårdens hästhagar och 
hagarna framför Linnégården. 

o Önskat antal (med flerfamiljshus borträknade) uppskattades till 2000-3000. 

o Upptryckning diskuterades. Niklas kopierar om möjligt upp till tisdag eller onsdag. 

(#201204-3). (En preliminär bedömning av vad realiserbart var 1000 kopior) 
o Utdelning av flygblad skall ske så snart websidan finns tillgänglig (därför sannolikt tidigast 

onsdag) (#201204-4). Bedömningen under mötet var att utdelningen kan starta tidigast 

på onsdag. 

6. Ansvarsfördelning 
● Diskuterad arbetsfördelning framgår av övriga ärenden nedan 

7. Styrelsens kontaktuppgifter  
● Kontaktuppgifter skall anges på hemsidan 

8. Information om medlemmar 

● Beslut togs om att vi skall registrera namn, adress och telefonnummer på våra medlemmar (inte 
t.ex. personnummer). Barn tillåts som medlemmar och flera personer kan bli medlemmar från 
samma hushåll. 

9. Övriga ärenden: 
● Sätt att ta emot bidrag från medlemmar och företag: 

o Niklas undersöker hur vi skulle kunna ta emot via Swish (#201204-5) 
Eventuellt bankgiro nämndes också (t.ex. för att underlätta för bidrag från företag) 

o Det uppgavs eventuellt vara fördelaktigt att registreras som ideell förening. 

● Arbetet med websida pågår. Den bedöms vara klar för publicering inom kort. På sidan skulle man 
även kunna länka till bra artiklar. Bra artiklar som inte kan länkas till (t.ex. på UNT) bör kopieras. 

● Ett ”live-streamat” möte har diskuterats och kan eventuellt genomföras genom Facebook. 

Januari nämndes som lämplig tidpunkt. Möjligheter och tidpunkt skall undersökas vidare. Niklas 
är eventuellt behjälplig med livestream. (#201204-6) 
VI kan fortsätta att göra inlägg på Facebook-sidan “Planerna för Uppsalas sydöstra stadsdelar” 

och därmed leda folk till websidan. Vi behöver synas så mycket som möjligt för att kunna 
påverka politiker. 

  



 

ÅTGÄRDSLISTA ( 

 

NR ÅTGÄRD MÅLDATUM ANSVARIG UTFALL 
201204-1 Hur nå Bergsbrunna? 

Undersök stöd från 
Bergsbrunna gård 

2020-12-12 Ulrika  

201204-2 Samla bilder på skyddsvärda 
miljöer (första insamling nu 
sedan löpande) 

2020-12-11 Alla  

201204-3 Flygblad redo och 
distribuerade för utdelning 

2020-12-09 Niklas  

201204-4 Flygblad utdelade 2020-12-12 Alla  
201204-5 Undersök lösning för 

mottagning av bidrag via 
Swish 

2020-12-12 Niklas  

201204-6 Föreslå datum och 
realisering för live-streamat 
info-möte 

2020-12-12 Ulrika/ 
Niklas 

 


