
Kärleksveckan 2019 -  Möte i ”Lilla gruppen” 2019-01-09  kl 17.00 
Plats: Hemma hos Torvald & Violet 
Närvarande: Torvald & Violet Jangvik, Anders Björkman, Kerstin Svedmert, Agneta 
Larsson, Ulf-Henrik Östlund, Anna Nelson, Tommy Johansson.  
 
Mötet öppnas 
Anders öppnade mötet, och tackade smackande för välsmakande soppa.  
Tommy utsågs till mötessekreterare. 
 
Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 
 
Föregående mötesprotokoll Anders läste upp föregående mötesprotokoll.  
Han berättade att: 
* Charlottenborgskyrkan har kopplats ihop med energirådgivare på Motala Kommun, 
inför det fortsatta arbetet med Earth Hour. 
 
* Hemsidan har uppdaterats. Torvald, Ulf-Henrik, Anders har sett till att Jan på Motala 
Kommun har fått nödvändiga uppgifter. 
 
* Gallerian som invigningslokal är fortfarande ett osäkert kort. 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 
Hur går vi vidare ? 
Anders meddelade att vi kommer att ha vår avslutning ihop med Kulturskolans konsert 
den 7 april. 
Invigningen 30/3 diskuterades. Vi enades om att ungdomsgården Hallen ska vara vårt 
1:a alternativ. Anna på Hallen kontaktades och svaret blev försiktigt positivt.  
* Robin Nordh, 2018 års förebild i Motala, ska tillfrågas om han kan hålla invigningstal.  
* Socialnämnden ska tillfrågas om man även i år vill dela ut priset ”Årets sociala insats” 
i samband med invigningen. 
* Vätternskolan ska tillfrågas om man kan ställa upp med barnkör. Det finns också 
utrymme för ytterligare något programinslag initierat av ”Lilla gruppen”, dock ej klart 
vad detta skulle kunna vara. Frågan diskuteras vidare.  
* En förhoppning är också att Hallen själva står för en del av programmet, och erbjuder 
möjlighet att fika. 
* Vi enades om att ca 45 minuters program är lagom, och att starttiden är ca 10.30-
11.00 (troligen blir 12.00 bättre, med tanke på förberedelser osv.) 
Om planerna på invigning i Hallen går om intet, enades vi om att Kulturakademien är 
alternativ nr 2. 
 



* Anders flaggade för att han ev. inte är tillgänglig invigningsdagen. Skulle det bli så 
kommer vi att hyra in nödvändig personal för ljud/ljus m.m.. 
 
Vi diskuterade bemanning m.m. vid vårt bord under Motala Expo. Vid mellanmötet 
21/1 ska vi nämna lite om detta för att ev. få några frivilliga som hjälper till. 
 
Anders tog upp frågan om samarbete med pressen. Vi diskuterade om vi kunde 
erbjuda biljetter till något evenemang i utbyte mot tidningsutrymme. Det rådde en viss 
osäkerhet ang en ev konsert med Fröken Elvis (p.g.a. att Ulf-Henrik då hade lämnat 
mötet till förmån för annat möte). Vi kollar upp saken med Ulf-Henrik, för att se om 
konserten blir av, och biljetter till denna i så fall kunde vara aktuellt. 
 
Budget 
Torvald presenterade utgifter och inkomster från åren 2013-2017. Siffrorna från 2018 
var inte klara, ej heller 2019 års beräkningar. Torvald redogjorde kortfattat för den 
sponsring som är klar inför 2019. Vi har dock inte fått något svar från Lions i 
Borensberg, eller från Motala Kommun. Torvald och Violet berättade lite kort om 
positiva kontakter med ICA Maxi, där vi har förhoppningar om ett givande samarbete. 
* Anders ansökan om sponsring från Rotary kommer att behandlas på deras 
styrelsemöte 14/1. 
* Vi beslutade att även vända oss Lions Club ”gubbgänget” i Motala. Agneta fick 
uppdraget att etablera kontakt. 
* Anna anlände senare till mötet, varför frågan om Swishnummer till stödföreningen 
inte kom upp till diskussion. 
 
 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
Nästa möte 
Mellanmötet, för alla intresserade, på Café Utsikten mån 21/1 kl. 17.00. 
Sångframträdande och lokalen är bokat. Violet hälsar välkommen. 
 
”Lilla gruppen” träffas hos Torvald & Violet måndag 28/1 kl. 17.00 
 
Mötet avslutas 
Anders tackade alla, och avslutade mötet kl 19.15 
 
Vid protokollet: Tommy Johansson 


