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Anteckningar från extra Plangruppsmöte nr 20 , 2015-02-26 
  
Kallade: 

• Marianne Staaf 
• Lennart Johansson 
• Agust Boj 
• Jolanta Obminska 
• Lennarth Colldén 
• Maria Wegscheider  
• Jan Gille  

Mötet var insatt för att fastställa kvarvarande beslut om sammankomsten den 15/4. 
 
Anteckningar 

1. Val av mötesordförande och justerare Marianne valdes till mötes ordförande och Jan till justerare   
2. Namnet på sammankomsten den 15/5 Efter diskussion fastställdes namnet till Dialog & Debatt.  
3. Val av moderator för sammankomsten den 15/4 Vid plangruppsmötet den 18/2 erbjöd sig August att vara moderator vilket fastställdes. I efterhand reserverade sig Marianne och föreslog istället Åse Richard. Efter diskussion beslöts att  August och Åse ska samverka om uppgiften. August hälsar välkommen och ansvarar för sammanfattning.  

 
4. Form för Dialog & Debatt samt syfte och mål för sammankomsten Ambitionen är att de förtroendevalda inom de rödgröna och inom opposition ska klargöra hur de ser på q-märkning och varsam renovering.  

 
5. Utformning av inbjudan August presenterade sitt förslag och Marianne sitt. Beslöts att ha enhetlig inbjudan till samtliga inbjudna.  Uppdrogs åt August att utarbeta nytt förslag utifrån diskussionerna. Lennarth C åtog sig att ordna med en loggo för inbjudan i två versioner en med en tunn linje som ramar in bilden en utan linje. Ingen av versionerna ska ha text.  Hur den slutliga loggan ska se ut beslutas vid kommande möte.  

 
6.  Inbjudningslista August åtog sig att utarbeta inbjudningslista på Excel-fil till kommande möte 

 
7. Presskontakter, pressinformation och pressträff Beslöts att ta upp frågan om bearbetning av press & media samt  eventuell pressträff vid kommande möte. 

 
8. Finansiering av Anna Micro Vikstrands medverkan Efter Augusts kommunkontakt angående bidrag för finansiering av Anna Micro Vikstrands medverkan har plangruppen uppmanats att söka projektbidrag från Kulturkontoret. August åtog sig uppgiften.  
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9. Rapporter från kontakter med politiker för sammankonst den 15/4 August rapporterade från avstämningsmöte med Magnus Elfwendahl.  Marianne rapporterade om kontakt med David berg (c) och KD. Lennarth & Lennarts möte med Karolin Lundström har blivit flyttat till den 3/3, en partikollega till Karolin kommer även delta. Lennart & Lennarth åtog sig att undersöka deras intresse att stå bakom en motion till kommunfullmäktige om q-märkning av Täljstenen.  
 

10. AV-utrustning och fibernätsuppkoppling för kvarterslokalen Den 25/9 skrev Lennart J ett förslag till bostadsmötet den 6 oktober om rubricerade utrustning.  Då LH Täljstenens styrelse inte agerat i slutet av november tog plangruppen upp frågan på nytt. Lennarth C har förberett allt som behöver planeras för upphandling och installation. Styrelsens ordförande har lovat ställa upp vid inköp men har ännu inte haft tid. 
 

11. Kommande möte 
Ø 5/3 kl 17.30-19.00 OBS! Ändrad tid! Ordinarie plangruppsmöte med gästen Trond Svendsen (Mp),  inbjuden av Lennart J. Jolanta har åtagit sig att fixa fika.      August Boj    Jan GIlle Sekreterare     Justeringman 
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