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Styrelsemöten 13 oktober, 28 oktober och 27 november 2008 
 
Tyvärr har det blivit ett litet uppehåll i rapporteringen från föreningens styrelsemöten beroende på att 
all kraft har gått åt till att ställa i ordning vårt nya fina forskarcenter Sinnet. Jag hoppas att du som 
medlem ursäktar styrelsen och i synnerhet ordförande för det. Vi skall bättra oss. Här kommer en liten 
sammanfattning av de två ordinarie möten som hölls 28 oktober resp. 27 november samt det extra 
möte som hölls den 13 oktober. Det senare för att planera färdigställandet och invigningen av Sinnet.  

 
Sammanfattning av extra Styrelsemöte den 13 oktober 

Beslut togs om att ha officiell invigning av Sinnet med aktiviteter under hela invigningsveckan. 
Ursprunglig planerad invigningsdag var den 15 november, något som senare flyttades till den 22 
november för att alla installationer skulle hinna bli helt klara. En arbetsgrupp med Jan Ekermann, Lars 
Svensson och Lars Söderholm fick i uppdrag att planera invigningen. Efter redovisade totalkostnader 
beslöts att teckna bredband med Telia samt att välja Länsförsäkringar som försäkringsbolag. Avtal 
skall tecknas med Arkiv Digital, Genline och SVAR. 

 
Sammanfattning av Styrelsemöte den 28 oktober 
Kassören rapporterade att per september månad var ingående balans 8 702 kr samt utgående 9 333 
kr. Under september har vi fått 10 nya medlemmar. Medlemsavgiften beslöts att vara 50 kr from1/9 till 
årets slut. Styrelsen beslöt också att reducerad medlemsavgift skall gälla fr.o.m. november varje år så 
att full avgift avser innevarande år samt hela nästkommande. Påminnelse per e-post/brev om 
kommande årsavgift 2009 sänds ut under december. Medlemskort inkopierat på brev sänds ut efter 
inbetalning per e-post alt. hämtas i lokalen. 

 

För att öka trivseln i vårt nya forskarcenter Sinnet har ordningsregler arbetas fram. Styrelsen skall för 
allas trevnad uppmana till god ordning/disciplin och att reglerna efterlevs. Nya öppet tider föreslogs bli  
måndagar 15.00 – 20.00 och onsdagar 12.00 – 18.00. 

 

Styrelsen beslöt också att utifrån inhämtade offerter köpa in en nätskrivare (laser), tillgänglig från alla 
datorer. Rullande inventarielista på saknad utrustning skall revideras löpande efter kompletteringar. 
Vidare fattades beslut att köpa in ingresser Tjust och Björkekind på CD.  

 

Invigningen av nya forskarcentret Sinnet på Schalegatan flyttas till lördagen den 22 november kl 
12.00. Alla medlemmar uppmanas att komma med idéer till aktiviteter under 2009. 

 

Styrelsen uttryckte mycket stor uppskattning till Robert Kronqvist för den alldeles förträffligt 
uppbyggda och skötta hemsidan, som nu publiceras i ny version. 
 
Sponsorer skall presenteras på tavla i entrén. Studiebesök i Vadstena genomförs tisdagen den 4 
november och på Norrköpings Stadsarkiv ev. den 18 november. Slutligen beslöts att kommande 
Årsmöte förläggs till mars månad 2009 kl 18.00. Exakt datum beslutas senare. 
 
Tyvärr har valberedningen meddelat att den frånsäger sig uppdraget. Lars Svensson fick i uppdrag att 
kontakta medlemmar för att fråga om några var villiga att åta sig uppdraget. 
 
Nästa styrelsemöte 27 november kl 16.00 
 
Sammanfattning av Styrelsemöte den 27 november 

Kassören rapporterade att per oktober månad var ingående balans 9 333 kr samt utgående 6 731 kr. 
Utgifter avser helt kostnader i samband med upprustning av lokalen Sinnet. Per 27 november var 
medlemsantalet 127 personer. För att klara kassaflödet, som ansträngts av initiala engångskostnader 
i samband med inflyttning i de nya, fina lokalerna, har ett räntefritt, treårigt lån upptagits på 9 000: - 
från tre medlemmar. 
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För att bättre fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och samtidigt aktivera våra medlemmar beslöts 
att mer tydligt bilda ett antal Arbetsgrupper (AG). Det åligger den ansvarig att vid behov komplettera 
gruppen. 
 
AG Intäkter och ekonomi: Ansvarig Owe Norberg 
AG Lokal Sinnet:  Ansvarig Lasse Svensson, tillika ansvarig för forskarvärdarna  
AG Utbildning:  Ansvarig Eva Sivertsdotter  
AG Aktivitet:  Ansvarig Jan Ekermann 
AG Hemsida:  Ansvarig Robert Kronqvist i samarbete med Inger Malmqvist Norberg 
AG Bibliotek: Ansvarig Jan Ekermann i samarbete med Gerd Berggren  
AG Teknik: Ansvarig: Vilande tills vidare  
 
Styrelsen kunde också nöjt konstatera att iordningsställandet av lokalen nu är klart och densamma 
klar för användning. Jan Ekermann kommer dock att kalla till möte för att notera/besluta om åtgärd av 
de smärre kompletteringar som återstår. Beslöts också att fr.o.m. nu skall alla mindre och nödvändiga 
inköp alltid godkännas av kassören. Inköp över 100: -  skall alltid beslutas i styrelsen. 
 
Invigningsveckan och invigningen blev en succé med drygt 100 besökare på lördagen samt ett antal 
VIP besök under veckan. Särskilt skall nämnas Robbans stora arbete med alla datorer, nätverk, 
program installationer etc. som nu fungerar mycket tillfredsställande. Tack till sponsorer eller 
motsvarande har skett med personliga kontakter. Ingen ytterligare åtgärd bedömdes nödvändig. Alla 
uppmanas att rapportera till Jan Ekermann de personer som bör inbjudas till vissning/info om vår 
verksamhet, t ex sponsorer, föreningar etc. varefter Jan kontaktar resp. för inbjudan.   
 
Eva Sivertsdotter har kallat medlemmarna i AG Utbildning har till möte tisdagen den 2 december 
angående utbildningsprogrammet för våren 2009. Detta presenteras vid nästa styrelsemöte. Ett 
samordningsmöte med alla lärare skall hållas under januari 
 
Idéer till aktivitetsprogram våren 2009 presenterades på styrelsemötet. Jan Ekermann fick uppdraget 
att bearbeta dessa samt komma med förslag på ytterligare idéer. Ett program för införande på vår 
hemsida skall presenteras vid nästa styrelsemöte. 
 
Återigen efterlyses bidrag från medlemmar till intressant text att publiceras på vår hemsida. Alla 
uppmanas dessutom att alltid rapportera händelser av intresse med mera till AG Hemsidan.  
 

Tidpunkt för årsmöte beslöts till den 4 mars kl 18.00 om möjligt på Kungsgårdsskolan. 
Ordförande fick i uppdrag att kontakta skolan för att hitta framtida samarbetsformer. Owe tar under 
kommande veckan kontakt med ansvarig för skolan för att diskutera detta. Medlemsavgiften för 2010 
tas upp för beslut nästkommande styrelsemöte.  
 
Mötet diskuterade möjligheterna att inbjuda företrädare för kommunen, t ex vissa kommunalråd i 
avsikt att visa vår verksamhet som värdefull för kommunens invånare. I det sammanhanget skall vi 
också föra fram behovet av ekonomiskt stöd. Jan Ekermann utsågs till ansvarig.  
 
Samarbetet med Biblioteket, Stadsmuseet, m fl skall utvecklas inom AG Aktivitet, t ex utställningar, 
information om varandras verksamhet, gemensamma aktiviteter.  
 
Jan Ekermann informerade om aktivitet runt ”Strindbergs”-plaketten. Jan svarar för framtagning av 
skrift runt densamma samt ev. aktiviteter.  Eventuella kostnader samordnas med kassören. 
 

Nästa styrelsemöte 17 december kl 18.30. 

 

Bästa hälsningar 

Owe Norberg, Ordförande 


