Protokoll
Styrelsemöte
Förening Sydöstra Uppsala
Plats: Digitalt möte
Tid: 21 Januari, kl. 18.00-20.30.

Närvarande
Niklas Lövgren
David Nilsson
Peter Andersson
Eva Jonsson
Marguerite Sjöström

Frånvarande
John Kristerson
Ulrika Forshell

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
a. Ordförande: Marguerite Sjöström
b. Sekreterare: Eva Jonsson
c. Justerare: Peter Andersson

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes förutom att insamlandet av bilder
ska fortgå 21-01-21-1

4. Information från ordförande
Marguerite och Eva har nätverkat genom att kontaktat olika
föreningar och personer. Tex Naturskyddsförening, Danmarks
Hembygdsförening, Föreningen Rädda Eriksbergs Skogar och
Nåntuna Backes samfällighet. Har även kontaktat politiskt aktiva
personer och personer som kan vara ett stöd till föreningen.

5. Föreningens mål
Hur ska vi kunna driva frågor som passar alla medlemmar? Det nya
området ska inte påverka befintlig bebyggelse. Vi diskuterade även
att bygget borde delas upp i hela Uppsala. Bygga där det påverkar
minst. Vi vill få våra politiker att tänka om och lyssna på oss
medborgare och ta hänsyn till alla yttranden som har kommit in.
Ingen genomfartstrafik i området.

6. Strategi
Förbereda frågor till Moderaterna 21-01-21-2
-

Vi behöver värva fler medlemmar

-

Ta mer hjälp av medlemmarnas kompetens

-

Samarbeta med de Föreningar som är på samma spår som vi

-

Uppmana folk att skriva yttranden till kommunen

-

Insändare i UNT

-

Webbenkät till medlemmarna 21-01-21-3

7. Streaming Möte med medlemmar 2/2 eller 4/2

Ulrika och Niklas ansvarar för mötet, Niklas den tekninska delen och
Ulrika filad på dagordning. Alla hjälper till 21-01-21-4

8. Nyhetsblad till medlemmarna
Vi ska skissa på ett nyhetsblad till medlemmarna. Det ska innehålla
våra mål, vad vi arbetar med just nu. Påminna folk att skriva
yttranden och att de även påminner sina grannar och vänner så vi
blir fler medlemmar. 21-01-21-5
Även datumet för streaming mötet ska stå där

9. Nyheter på hemsidan
Den nya FÖP:en, yttrande från Björnligan och några bilder är
inlagda. Har även ändrat anmälningsformuläret, lagt till en ruta där
man fyller i övriga medlemmar i familjen vilket gör det enklare att
registrera hela familjen.

10

Övriga frågor
Medlemmar har hört av sig och vill vara aktiva i föreningen.
Antal medlemmar 580 personer
Inkommet bidrag 2000kr

11

Nästa styrelsemöte
Förslag på datum för nästa styrelsemöte är 18 februari, men inget
beslut togs. Ett förslag är att vi har kortare veckomöten på ca en
timme

12

Mötet avslutas
Mötets ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet
avslutat
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Sekreterare - Eva Jonsson

Justerare - Peter Andersson

