
   Medlemsbrev April 2018 

 

Bästa medlem i Ekenässällskapet och välkommen du som är ny medlem! 

 
Årsmötet hölls 14 mars med föredraget ”Kommunens användning av strategier” 

Årsmötet hölls på Ekenäs naturum den 14 mars 2018 kl. 17.30. Efter mötet talade Linnéa Henriksson, 
forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi om kommunernas användning av strategier.  Vid mötet 
återvaldes sällskapets ordförande Mats Enberg. Till ordinarie medlemmar i styrelsen valdes, Mikael Enberg, 
Stefan Högnabba, Monica Örnmark, Vivika Elgh och Ann-Christine Forsell. Till suppleanter valdes Linnéa 
Henriksson och Georg Lindroth. Den nya styrelsen konstituerade sig vid sitt möte 24.4.2018. Till vice 
ordförande valdes Stefan Högnabba, till sekreterare Monica Örnmark och till kassör utanför styrelsen 
Annika Metsämäki.  

Här följer preliminär information om verksamhet som i det här skedet har planerats. Det kommer mera 
under året. Det informerar vi om i kommande medlemsbrev och på vår webbsida.  

Utflykt till Raseborgs ruiner 

Utflykten ordnas 7.6.2018. En buss avgår från Rådhustorget kl. 17.30 och utflykten beräknas ta 2–3 timmar. 
Kaffe med tilltugg serveras i Slottsknecktens stuga, där vi får information av de nya företagarna om 
planerade aktiviteter vid slottsruinerna.  Efter det ordnas en guidning i slottsruinen. Närmare information 
om utflykten och pris kommer senare. 

Exkursion till riksdagshuset  

I september – oktober ordnas en exkursion till riksdagshuset. Där blir det en guidad rundvandring och 
diskussion med riksdagsman Thomas Blomqvist. Exakt datum och tid bestäms senare 

Medlemsresan 2018  

Årets resa går till Sydengland (södra England) den 25–30 september. 34 personer har anmält sig till 
medlemsresan. Det finns plats för ytterligare två personer. 

Diskussion om hur stadens strategier ska förverkligas 

Stadsfullmäktige har arbetat med att ta fram strategier för stadens verksamhet och det arbetet borde bli 
klart för beslut under hösten. Sällskapet planerar att ordna en diskussion om hur man tänkt att strategierna 
ska förverkligas efter att fullmäktige klubbat igenom dem.  

30–50 timmar konst 

I höst planeras en konstutställning i någon intressant byggnad i Ekenäs. Arbetet med att hitta konst och en 
lämplig plats har påbörjats. 

Besök i Skeppet 

Planer finns på att ordna ett besök i Göran och Christine Schildts hus som är ritat av Alvar Aalto. Närmare 
information om det här kommer också senare.  

 
Styrelsen 


