Protokoll styrelsemöte
Ängsbacka kursgård ekonomisk förening
Närvarande: Malin Wik, August Hedman, Annica Karlsson, Ewa Jacobsson, Johan Olsson,
Ransher Jansson, Krister Hervén (ersättare för Christophe Golle)
Frånvarande: Christophe Golle
Sammankallande: Malin Wik
2016.09.01 kl.1720.30 Ängsbacka kursgård
Ordinarie styrelsemöte, diskussionsmöte

Dagordning:
1. Intoning och sharing
2. Malin valdes till ordförande.
August valdes till sekreterare
3. Ängsbacka kursgård ekonomisk förenings vision läses
4 . Fastställande av justeringsperiod och datum för publicering av mötesprotokoll:
Justeringar SKA göras av ledamöter fram till senast 2016.09.08
Protokollet publiceras senast 2016.09.11
5. Dagordningen godkändes
6. Ekonomisk info för föreningen
Förväntad likviditet.
12500 saknas: Eva kollar upp så att de sista kommunpengarna kommer in.

50000 från Ängsbacka AB kommer att komma in också. Malin tar upp med ledningsgruppen.
Annica hoppas på billigare bokslut nästa år. Malin ber Sofie supporta detta nästa år.
45 nya medlemmar. 262 hittills betalat medlemsavgiften i år.
Mallika flyttar till Stockholm och Gotland. C
 onsent till att hon blir kvar som
Föreningsadministratör.
7. Rapport från Ängsbacka AB
Malin rapporterar. Personal, festivalsiffror, strategiskt arbete.
Ängsbacka ligger långt fram i planeringen för kommande verksamhet, vilket är kul.
Actionpoint (Malin): Mer information kommer att finnas tillgänglig till nästa ordinarie
styrelsemöte i oktober om resultat från sommaren och planering av resten av året och
kommande år. Även sammanställning av vad deltagarna tyckte om festivalerna i sommar.
8. Forest Dream  rapport från Ewa och Christophe
Forest Dreampunkterna skjuts fram till kommande möte pga att Christophe ej hade möjlighet
att vara med idag.
Diskussion: Vad är behovet/önskemålet? Det finns önskemål från vissa
Ängsbackaresenärer att kunna ställa en husvagn billigt någonstans. Möter Forest Dream det
behov som finns? Vad gäller för regler kring camping? Klart är att Volontärboende behövs.
Ewa: Olof Nyström kan lätt ordna kurs i hur man bygger halmbalshus.
Actionpoint: Malin tar med till Ängsbacka AB och till Christophe: Vad bygger vi för boende
till volontärer?

9. REALS  (Resilient and Ecological Approaches for Living Sustainability)
Ewa och Christophe var på konferens. Det pratades även om kommande GENkonferensen
nästa år på Ängsbacka.
Se gärna denna korta video från REALSmötet.
http://realsproject.org/intransitionforresilienceminidocumentary/
10. EVS European Voluntary Service  hur kan vi använda?
Malin: Några från REALS som vill bli EVSvolontärer?
Actionpoint: Ewa kollar upp.
MIDDAGSPAUS
11. Lägesrapport efter styrelsens uppdrag under sommaren
●

Hur gick det?

Annica: Bra. Fint samarbete.
Medlemshörnan: Johan satt i ordning medlemshörnan. August var där rätt mycket. Malin
värvade flera på kort tid när hon var där. Ewa: Rätt meningslöst att vara där under festivalen
bortsett från första och sista dagen. Bättre lägga energi på annan aktivitet.. Annica: Vid
incheck och utcheck viktigast att vi är där, vilket vi alla håller med om.
Fler tankar: Johan förslag: Att föreningen har en egen volontär som hela sommaren arbetar
enbart med medlemsfrågor och ser till att det händer saker för medlemmar varje dag på
varje festival, för att med små enkla medel synliggöra och ge en skön känsla runt
medlemskapet, t ex servera gratis kaffe/fika, dela ut kramar och liknande. En mer detaljerad
plan med fler smarta, billiga aktiviteter får förstås tas fram i så fall i samarbete mellan
volontären och styrelsen. Styrelsen stöttar sedan också volontären som
styrelserepresentanter under festivalerna.
Vidare tydligare synliggöra caferabatt nästa år. Krister förslag: Halva priset på vilken kaka
som helst.
Fler nya medlemmar detta år än förra året.
Inför nästa år fokusera mest på att göra föreningen synlig under inoch utcheck. Bra med
info om förening på avslutningsmötet för varje festival, fortsätta med det.
●
●

Ali Zulfikar från Pakistan vill bidra på olika sätt, berättade om andra center, öppen för
samarbete. Annica håller kontakt.
Hanna Backman: Vill donera 3000 kr till Ängsbacka och bli medlem. Annica följer
upp.

12. Medlemsförmåner, festivalrabatter 2017.
Översikt medlemsförmåner 2016
● Förslag fr Ewa: Kraftig early bird, inga festivalrabatter tätt inpå.
Actionpoint: Ewa tar fram förslag på medlemsrabatt på festivaler för föreningsmedlemmar
till nästa möte.
13. Övriga frågor
● Medlem önskar att Ängsbacka blir mer handikappvänligt.
Actionpoint: Önskemålet har kommit till management.
● Medlem orolig över att för mycket träd huggs ner i skogen.
Sight team ansvarar. Det finns en plan att successivt ta bort barrträd för att få lövträdskog.
Actionpoint: Helhetsgrepp på frågan önskas. Malin tar med till AB.
● Nyhetsbrev/medlemsbrev som går ut till medlemmarnär skall nästa skickas
ut?
Ungefär mitten av oktober. När vi har mer resultat från året och mer info om resten av året
och det kommande året. I mailet lite program. Bra om en förteckning över
medlemsförmånerna kan finnas med i utskicket.
Actionpoint: Malin och August tittar på det. Stöd av Ewa vid behov.

● Uppdatering av styrelsen på hemsidan.
Actionpoint: August gör detta med stöd av Christophe och Ewa före nästa möte
14. Punkter till kommande agenda:
● Ägardirektivet  genomgång och eventuella justeringar  “hemläxa” till nästa
möte (Malin skickar ut länk till kopia av ägardirektivet där vi kan kommentera via
kommentarsfunktionen och/eller skriva med färgad text i dokumentet)
● Forest Dream.
14. Utvärderingsrunda: Hur känns det efter mötet?
Bra, skön känsla.
We are the ones we’ve been waiting for.

