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Anders Ejlertsson
Karin Höijer
Jeanette Lindström

Lokal
Levande Arkitekturs lokaler, Flyinge 572, Lillgård, Södra Sandby.

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2.  Val av sekreterare

Mötet utser Jeanette Lindström till sekreterare.

3.  Föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom och godkänns.

4.  Seminarium 26/9

Varis är bokad. Karin tar kontakt med honom för att diskutera innehållet.

5.  Marknadsföring

Erik kollar upp hur vi ska marknadsföra oss och meddelar till telefonkonferensen. Anders pratar
med Ulrika på SVT för att få råd i frågan. Sam gör A3-poster (vi fastställer innehållet på
telefonkonferensen på måndag) med målet att ha en tryckbar fil innan den veckans slut. Jeanette
sammanställer en lista på ställen vi kan sätta upp postrar på.

Så fort våra bokningar är färdiga ska de läggas upp på hemsidan.

Karin kollar prenumererafunktionen med Johan.

6.  Ekonomin

Anders meddelar att våra pengar troligen är på kontot inom en dryg vecka.
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Mötet diskuterade att ta inträde för ickemedlemmar till våra föreläsningar. Förslag på summa är 250
kr. Blir det så är nästa steg att komma på en smidig lösning på hur denna avgift ska betalas.

7.  Planering inför höstens övriga aktiviteter

Mötet beslutade att ha tre föreläsningar detta år (vecka 39, 43 och 49). Karin ber Varis om tips på
materialföreläsare. Anders pratar med Jon, Simone, Bo och Klaus. 

Karin kollar max deltagarantal på Ecotopia.

Mötet diskuterade att våra föreläsningar nog kräver föranmälningar (ev. med avgift om man
uteblir).

8. Övrigt

Jeanette kollar priser på Talldungen.

9. Nästa styrelsemöte

Datum för nästa styrelsemöte är ej satt. Telefonkonferens måndag 26/8  kl. 17 med målet att reda ut
marknadsföringsfrågorna samt spika resterande seminarier detta år (två stycken). Jeanette
återkommer via mejl med detaljer om hur vi löser telefonkonferensen. 

8.  Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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Jeanette Lindström
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Karin Höijer


