Skatan i november 2016

Enkät namnbyte föreningen Tomtarna
På årsstämman 2016-05-21 inkom en motion om namnbyte av föreningen. Bakgrunden,
enligt förslagsställaren, är att föreningen behöver attrahera flera yngre människor att bli
medlemmar som kan komplettera den nuvarande generationen av medlemmar, som blir allt
äldre. Enligt initiativtagaren så behöver varumärket Skatan finnas med i namnet. Motionen i
sin helhet kan du läsa på Tomtarnas Hemsida www.tomtarna.nu under rubrik
Organisation/Dokumentarkiv. Beslutet på årsstämman blev att styrelsen tar upp frågan till
beslut på nästa årsstämma 2017. Ett eventuellt namnbyte måste följas av en stadgeändring
och en anmälan till Skatteverket (för ideella föreningar som inte bedriver affärsverksamhet
räcker det med en anmälan till Skatteverket).
Frågan om namnbyte har också aktualiserats av att inga nya uppdateringar längre görs på
www.skatan.nu. Efter överenskommelse med hemsidans redaktör och föreningen Tomtarna,
hänvisar man nu besökare på denna hemsida till Tomtarnas hemsida. På sikt kommer
skatan.nu att läggas ned. Sökordet ”Skatan” är starkare än ”Tomtarna” och kan eventuellt
locka flera läsare till föreningens hemsida.
Det är viktigt att vi inom styrelsen får våra medlemmars synpunkter på ett eventuellt
namnbyte. Tycker du att föreningen skall byta namn eller inte och har du i så fall något
förslag. Några exempel på nytt namn kan du se i ovan nämnda motion.
Tala om vad du tycker senast fredag 2016-12-02 på http://tomtarna.nu/kontakt.html eller
skicka ditt svar till Föreningen Tomtarna, Skatan, 862 96 NJURUNDA. Ange följande
alternativ:
1 Nej, jag tycker inte att Tomtarna ska byta namn
2 Ja, jag tycker att Tomtarna ska byta namn
3 Jag tycker att Tomtarna ska byta namn till …………………………………………………(ej obligatoriskt)
Dina svar behandlas konfidentiellt och vi sparar inga individuella svar!
Med vänlig hälsning
Föreningen Tomtarna
Styrelsen

PS. Vi söker också personer bland medlemmar (eller i medlemmars omgivning) som är
intresserade att tillsamman med den återupplivade Forskargruppen (Maggan Sjöbom och
Gudrun Sjöbom) och det nystartade Redaktionsrådet (P-O Melander, Roland Zetterberg,
Ingeli Gagner), göra en djupdykning i det samlade material som finns kring Skatans historia
för vidare lagring och publicering på lämpligt sätt och ställe. Vi söker bl a någon som är
duktig att skriva. Är du eller känner du någon som kan vara intresserad av att delta i detta
arbete, ange även detta i ditt enkätsvar.

