
Protokoll Styrelsemöte 2020-01-14 
 
Närvarande: PO Bergkvist, Jan Ögren, Elisabeth Nordström, Camilla Strömberg, Cathrin Axelsson, Jan- 
Evert Jäderlund, Urban Lisinski, Claes-Arne Sunnman, Åsa Blanc (via telefon), samt Rickard Gille 
(inbjuden som politisk representant och sakkunnig) 
 
Frånvarande: Jens Alexandersson 
 
1. Mötet öppnades 
 
2. Samtal med Rickard Gille 
Vi samtalade kring de frågor föreningen vill driva eller ha ett svar på. Våra frågor är nu samlade i ett 
dokument som vi använder för att driva dem vidare. 
 
3. Föregående protokoll 
Vi konstaterade att de i protokollet efterfrågade busskurerna nu stod på plats. Protokollet 
godkändes. 
 
4. Rapporter 
- Ekonomi, Jan – det finns ett överskott på c:a 9500 kronor minus 6000 för försäkringen som vi 
anmodades betala. Vi ska få utgiften för försäkringen återbetald från kommunen vilket dock ej ännu 
skett, vi skulle få 28 500 kr till verksamheten på Rindögården vilket vi ännu ej fått 
 
- Rindögården, Cathrin – arbete pågår med att bemanna verksamheten för vårterminen, efterlyser 
timanställda, man önskar tillgänglighet inomhus till övervåningen, att trappan vid nödutgången 
förnyas, att handikappingången kan låsas upp utifrån så lokalerna blir tillgängliga även för 
handikappade, åtgärder så att biljardrummet på övervåningen endast kan låsas utifrån 
 
- Marknadsföring, Jens och Åsa – att ett partytält ordnas till Rindödagen för marknadsföring av 
föreningen 
 
- Kommunikationer, Åsa tar kontakt med Färjerederiets nya samordnare angående 
färjetrafiken 
 
- Sett i media – i Södra Roslagen nr3 om Vattentornet på Rindö som förfaller, i Kanalen nr 1-2 om 
initiativtagarna till Överkstan och verksamheten där (mötesplats med fokus på aktivitet, kreativitet 
och produktivitet), i samma tidning ett reportage om eldsjälar i Dieselgruppen OF som väcker liv i 
Sveriges största dieselmotorer som finns i Oscar-Fredriksborgs fästning på Rindö 
 
- Historiegruppen – en skylt som ingår i historievandringen behöver åtgärdas, plåtskåpen med 
intressanta ritningar från byggnaderna som Vasallen förvaltat har tagits om hand av föreningen, 
 
-Språkcaféet fick besök av Anders Joninger som gav en historisk orientering från trakten 
 
5. Budget 2020 
Pengar sätts av till Rindödagen, med 264 medlemmar får vi en budget i balans 
 
6. Övrigt - Tornstaden har hittills inte varit särskilt aktiva gentemot föreningen 
 
7. Mötet avslutades 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
Elisabeth Nordström   PO Bergkvist 


