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Protokoll fört vid styrelsesammanträde hos Astrid Torndahl tisdag 5 mars kl.13.00. 
 
Närvarande: Barbro Annas, Valle Olofsson, Ing-Britt Kolmodin, Thomas Frid, Bo Johansson, Agneta 
Jacobsson och Astrid Thorndal. 
 
Paragrafer 18–25 
 
§ 18 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 19 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 20 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll, två stycken, gicks igenom och godkändes. 
  
§ 21 Ekonomisk rapport 
 Behållningen på bankkontot är just nu 32 920 kronor. 
 Boulegruppen har 6900 kr rapporterade Bo. 
 
§ 22 Rapporter 

 Årsmötet avlöpte väl och gick tämligen snabbt. 
 
§ 23 Kommande aktiviteter 

 Kalendariet gicks igenom och reviderades. 

 Nästa möte blir 21 mars i Bro med medverkande av Olof Nyström. Kommitté är Thomas och 
Maj Frid, Monica och Lars-Erik Folebo, Tommy Liljegren och Ulla Lundbäck. 

 Barbro frågar Ove Björkander om underhållning. 

 Vi gjorde en annons med en gång som Thomas sände till tidningen och fick bekräftat. 
 
§ 24 Övriga frågor  

 Georg Wahlgren vill avsluta sitt medlemskap i föreningen pga. sjukdom.  

 Vi beslutade att gå igenom medlemsregistret vid varje styrelsemöte för att kolla vem som inte 
betalat medlemsavgift. Nu var det 22 stycken som ej betalat. Thomas e-postar listan till Ing-
Britt och hon gör en ringlista bland oss i styrelsen för att påminna.  

 Bo hade frågor om DM i boule som Höstglöd anordnar i år. Agneta gör annons till tidningen, 
sänder dessutom inbjudan till övriga SPF-föreningar på ön, tar emot anmälningar och 
sammanställer dem. 

 Annons till påsklunchen i Väskinde onsdag 17 april, skall vara inne till 28/3 och 4/4. Anmälan 
sker till Barbro Annas 

  
§ 25 Nästa möte och avslutning 

Nästa styrelsemöte blir hos Ing-Britt Kolmodin tisdag 9/4 kl.13.00. ordföranden avslutade mötet och 
Astrid bjöd till bords där det vankades Håkans limpa med pålägg och eftersom det var fettisdag 
slutligen supergoda semlor. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
-------------------------------------------------  ------------------------------------------------- 
Agneta Jacobsson sekreterare   Barbro Annas ordförande 


