
Hej vänner!

Här kommer lite anteckningar från möten idag, inför dagen den 18 januari 
Kvällens möte på ABF-huset görs det ett riktigt protokoll ifrån. Det får vi 
senare. Här nedan tar jag upp sånt jag minns som kan beröra oss direkt.

Litet möte med Lisa, Inara, Carin och Märta
Kring Strömningen
- Den hamnar ganska mot slutet av politikersamtalet. Efter att vi har strömmat 
kommer sista frågan till politikerna: 
Vad skulle du vilja säga till barnen? (kanske fick jag inte ned exakta 
ordalydelsen, men ganska så)
- Vi måste skicka ut till alla Grand Panthers att inte glömma sina skyltar
- Lisa ställer frågor när vi strömmar. Vi andra svarar. Inara strukturerar det 
hele.
- Carin o jag försökte titta på Z-salen nu i kväll för att se hur det skulle se 
ut när vi gick, men den var låst och vaktmästaren ville gå hem
- Men vi talade ju om att kunna sitta på vänstersidan allihop så vi lätt kan 
ställa oss upp och börja vandra i en lång rad.

om praktiska detaljer kring Framtidsbygget
- Carin skriver skylt om Framtidsbygget, med de två första delarna av texten.
- Jag skriver rent vår materiallista och skickar den till oss fyra som samlar 
byggmaterial.
- följande punkter kollade Carin och jag upp ikväll med de andra:
- ABF-huset öppnas kl. 9.00 på morgonen så då kan vi vara där och göra i 
ordning.
- I programmet på nätet står det Framtidsbygge på lunchen, men naturligtvis 
börjar vi när folk anländer strax före 10, och fortsätter fram över lunchtimmen. 
Sen står det ett par timmar.
- Vi får jättebra plats för borden direkt när man kommer upp för trappan , till 
vänster mot fönstervägg. Känns som bra ställe. 
- sagt till om två bord för bygge och ett för material.

Kvällens möte på ABF-huset
- hemsida finns numera: www.visionettklot.se
- där kan man se vilka politiker som kommer, hur programmet ser ut. Med mera. 
Uppdateras eftersom.
- Där finns affischer och flyers man kan trycka ut själv och sätta upp och lämna 
ut.
-Sagohörnan med GrandPanthers delar rum med CCL. CCL har tid mellan 10-11 och 
Grand Panthers mellan 11-12. Vi kan säkert samordna och se till att att vi får 
det bra. även rucka på tiderna om det skulle behövas.
- De talade på mötet om att vill man ha ett bord så betalar man 300:-. detta för 
att ge lite ekonomi till mötet. Hur kan vi göra? Vill vi ha ett bord till böcker 
o annat ska vi säga till så snart som möjligt. (borden till Framtidsbygget 
betalar vi inte för)
- i programmet står det som en punkt: att hitta en gemensam röst! - det är ett 
samtal med en person från varje organisation. För att försöka finna en gemensam 
plattform framöver. Vem vill vara med där från oss? För med kan vi ju vara även 
om redan vi sinsemellan har olika röster.
- talades också om att klicka jag kommer på Facebook-sidan: 
https://www.facebook.com/events/558014040959166/?fref=ts
- Att alla organisationer också tar eget ansvar för att försöka få många 
människor att komma.
- Många fler saker diskuterades men det kommer med protokollet som skrivs.

Allt gott!
Märta
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