FURUSUNDS KULTURFÖRENING
Mötesprotokoll 2/2018
Styrelsemöte lördagen den 17 mars 2018 hos Anna Almqvist
I. Närvarande
Karin Andrée-Heissenberger, Anna Almqvist, Birgitta Bengtson, Jens Lindberg och
Ingela Rinaldo
Ej närvarande: Margareta Feldin, Birgitta Nilsson och Lotta Lyman.
II. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2018-02-24 godkändes och läggs till handlingarna.
III. Uppföljning av åtaganden
a) Foldern
Vad gäller annonseringen i foldern så har Kajsa ringt och fått OK från Wärdshuset och
Macken. Pizzerian återstår. Ingela kontaktar Fastighetmäkaren Sjönära och Anna
kiosken Köpmanholm och Pias Catering. Återstår ICA Blidö, Blidö hamnkrog, Marholmen
med flera. Karin har skrivit en lista med ytterligare ett 30-tal potentiella annonsörer och
har skrivit information om pris mm, som kommer att skickas ut.
b) CD från berättaraftonen
20 st CD videos har Jens beställt och som kommer att levereras i början av sommaren.
c) Paviljong nr 2
Karin informerade om att värdshuset inte kommer att ha någon användning av
paviljongen i år, varför kulturföreningen planerar ett temporärt arrangemang för barn där.
Karin skriver till Malin med förslag.
d) Belysning av kvarnen
Inget nytt att delge. Projektet fortskrider.
IV. Planering av program 2018
a) Dolda rum
Följande fördelning har skett för att undersöka om tillgänglighet. Skomakarstugan –
Ingela, Isola Bella – Jens, Villa Lido – Lotta, Optiska telegrafen – Karin. Värnet på
Nordkap klart. Datum under Furusundsveckan bör samordnas.
b) Barnteater
Klart med att en barnteater vill komma och spela och Hammerska Ladan ställer upp med
lokal. Datum bestämt till tisdag den 17 juli kl 14.00.
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c) Konstdag för barn
Anna har kontaktat Anders Engquist, som meddelat att han vill komma tillbaka med
liknande arrangemang som förra året. Planeras ske under Furusundsveckan.
d) Berättarafton
Värdshuset meddelar att det är OK att vara där en fredag i slutet av september. Jens har
pratat med Ninni Adolfsson och Rudolf Lundin och med Sten-Åke om ordföranderollen.
Inget bestämt ännu. Jens och Sten-Åke jobbar vidare. Diskussion om att bestämma
ämne. Anna kom med förslag på Ulrika Palmes bilder, som utgångspunkt för berättande.
Karin kontaktar Ulrika.
e) De kom över havet - flyktingmottagningen på Furusund
Birgitta N har talat med Hans Lundin (som skrivit en bok i ämnet) och som kan komma
under Furusundsveckan och berätta om när det kom flyktingar till Furusund på 1830talet. Hotell Dagmar har ställt sig positiv till lokal.
Vad gäller Mati Nömm och flyktingvågen 1944, så är detta ännu ej klart. Diskussion om
att vänta med denna punkt som ämne för en berättarafton till 75-årsminnet nästa år
(2019). Inget blev bestämt.
f) Utflykt till Stomnarö
Ingela återkommer med datum, sannolikt i maj.
g) Blidösocknens Hembygdsförening
Karin ber Nisse Möllerström skicka några av våra affischer I paviljongen till Göte
Lagerqvist inför deras temadag.
h) Flygbaronen Carl Cederström
Svårt att göra något då berörda personer bor avlägset. Det bestämdes att Karin
kontaktar Flyghistoriska föreningen igen om det finns bilder att “låna”. Ingela har en
flygrock, som lär härstamma från Carl Cederström. Förslag på att sätta ihop något av
detta. Jens har haft kontakt med familjen Cederström utan resultat. Han har även en
bok om Cederström och nystar vidare där.
i) Övrigt
Sten-Åke ordnar när Rödlögaborna kommer och Birgitta N och ev Ingela guidar.
V. Mötets avslutande
Nästa möte blir lördagen den 14/4 kl 10.00 hos Karin.

Protokollförare: Birgitta Bengtson

……………………………………………………………….……..

Justerat av: Karin Andrée-Heissenbeger

…………………………………………………………….
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