Minnesanteckningar från FGV manifestationsgruppens möte 10/3 inför 10 maj
Närvarande: Gertie, A-C R, Göran G, Petri M, Pia P, Arne J och Theo som anslöt i slutet
av mötet
Ordf. Gertie, sekr Arne
1. Inget nytt om möjligheten att knyta an till Feministiskt Forum
2. Gunnar har innan mötet meddelat att M Wiehe och Göran Greider tackat nej pga
andra arrangemang. Anna B har meddelat att Teater Tribunalen på något sätt vill vara
delaktiga 10 maj.
3. Peter E meddelade på förra mötet att polistillståndet var klart, “typ”. Ett
facebookevenemang har nu lagts upp om 10 maj.
4. Inbjudnings- och “tiggarbrevet”, undertecknat av Theo, har sänts ut till ett stort antal
mailadresser. Beslutades be Theo skicka inbjudan även till LO Stockholm och
Kommunal Stockholm.
5. Inbjudan till Linje 17 mot rasism ska tas upp på deras möte nästa söndag.
Urbergsgruppen har också fått inbjudan, och har svarat att deras styrelse ska tillfrågas.
Margaretha Dahlberg från Doroteaupproret har meddelat att hon kommer 10 maj, och
hoppas få med sig fler.
6. Partytältsfrågan bordläggs tills vi har bättre grepp om behovet.
7. Ang. ljudfrågan beslutades att Pia P preliminärbokar en ljudanläggning inkl fyra
mikrofoner och medhörningar som uppskattats kosta 4600 kronor plus moms.
8. Övriga kampanjgrupper/fack/nätverk som inbjudits att delta med egna mindre
evenemang/partytält/bokbord:
- Kollektivtrafiken Kommunal Nobinasektionen, Seko klubb 111 i t-banan och Seko inom
järnvägsunderhållet, Petri och Arne följer upp
- I Bostadsfrågan, dels Bostadsvrålet som förbereder Bostadspolitiskt Forum i Tensta,
dels Jordens vänner som håller i seminariun under Välfärdskonferensen kommande
helg, Arne följer upp
- Vårdgruppen, Theo följer upp
- Omsorgen, hemtjänstupproret kontaktas av Theo
- Skolfrågan, Arne följer upp inbjudan till Lina W i LR stud i Stockholm och Freddy G,
även Peter E med flera i skolgruppen kontaktas
- Nu bryter vi tystnaden kontaktas av A-C Redman
- Spoken Word Stockholm som sagts vara intresserade att delta kontaktas igen (Helene
Ericsson), om de ställer upp och behöver eget ljud kan Shora tillfrågas
- Kent Werne, med ny bok, tillfrågas av Theo om att anordna en författarhörna i ämnet
- Alla intresserade inbjuds till långt bokbord, Britta Ring tillfrågas
9. Artister:
- Ingen av de fyra i artistgruppen (Gunnar L och Gunilla N, 070-3455108,
kontaktpersoner) deltog tyvärr på mötet, pga sjukdom och annat, varför det börjar
brännas ordentligt i frågan
- Pia P kontaktar Stefan S
- Hjälp söks för att hitta artister med särskild attraktion för unga av artistansvarig i Linje
17 mot rasism
- Kören i Kärrtorp kontaktas, liksom kören Trots allt
- Jenny Wrangborg och Emil Jönsson inbjuds
10. Vi deltog med banderoll och flygbladsutdelning i 8 mars-demonstrationen

11. Flygblad behöver tryckas och vara klara för distribution till politikerutfrågningen den 2
april, Theo ansvarar för utformning och frågar LO om trycket
12. Nästa möte måndag 17/3 kl 18, preliminärt i ABF-huset, Theo skickar ut inbjudan
med önsekemål om fler aktivister

	
  

