Partnerskap för byggutbildningar
i skärgårdens kulturmiljöer

Minnesanteckningar från möte den 14 oktober 2013 i Dalarö Tullhus
Närvarande
Anders Unosson anders.unosson@skargardsstiftelsen.se
Jonas Fäldt jonas.faldt@edu.haninge.se
Christer Erlandsson christer.erlandsson@haninge.se
Björn Åkerblom bjorn.akerblom@telia.com
Rolf Löfström lofstrom@telia.com
Lars Olof Landin info@dalaro.se
Jörgen Arnstad jorgen.arnstad@edu.haninge.se
Lars Palmgren, lars.palmgren@telia.se
Carin Flemström flemstromcarin@gmail.com

1. Rapporter från hittillsvarande initiativ
 Fredrik planerar fredagskurser i kulturmiljöfrågor
 Samarbetet mellan Skärgårdsstiftelsen och Fredrik ang bajamajorna fortskrider
 Klart med Dalarö församling om att affärslokalen får användas som museum (Lars)
 Hemsidan är klar o alla dokument på plats (LO
 Möte med fastighetsverket den 17.10 (LO)
 Möte med Dalarös företagare den 17.10 (LO)
 Inredningsföretag i Falköping intresserad av samverkan (Rolf)
 Motionen om PBL har landat både hos M o S ( Anders o Christer)
 Gått så där med att få anställande företag intresserade, vi fortsätter att ligga på.
2. Vår EU-ansökan
Inskickad ansökan om förprojekteringsmedel på 450 tkr. Fredrik huvudman.
3. Hur vill vi arbeta? Partnerskapsmötenas roll?
Viktigt att tydliggöra vår profil, vi arbetar inte allmänt med kulturmiljöer utan är inriktade på
utbildning av kunniga hantverkare.
Vi ska försöka bjuda in ett företag varje gång. Vi försöker nästa gång med Ebbalund och även
Falköpingsföretaget. Annars så fortsätter vi i nuvarande form en tid till.
Vi talar om vikten av att vi kommer igång med praktiska exempel. Christer kollar hur det är
med pengar till renovering av Thielska villan på Fjärdlång och Vandrarhemmet på
Huvudskär. (Christer meddelar senare att pengar finns, kontakt Jan Molin, Kultur o Fritid)
4. Konferens
Rolf o Carin har lagt ett förslag. Inledande föreläsning av Rolf med Fredrik gymn reflexioner.
Datum 3.12 spikas. Förslagen om att också bjuda in Lars sjöberg och Jan Landkvist
godkännes. Vi bjuder in brett. Seminariet är en plattform för att bjuda in kontakter. Elever på
Fredrik särskilt välkomna
5. Möjlig ansökan Innovativ kultur

Carin redovisar en idé om att ansöka på trädgårdstemat. Underlag till DKFC-möte i morgon
som får bestämma om detta är något. Tanken är att också kunna finansiera studieresor till
Virserum o Vandalorum resp Ockelbo o Gysinge
6. Nästa möte
Konferensen den 3.12 är nästa möte. Under tiden diskuterar vi per mail

Carin

