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Protokoll fört vid styrelsesammanträde hos Barbro Annas tisdag 7 maj kl.13.00. 
Närvarande: Barbro Annas, Valle Olofsson, Ing-Britt Kolmodin, Thomas Frid, Agneta Jacobsson, 
Astrid Thorndal och Bo Johansson 
 
Paragrafer 34 - 41 
 
§ 34 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 35 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 36 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
  
§ 37 Ekonomisk rapport 

Erhållit ytterligare 1000 kr i medlemspeng från förbundet. Totalt har vi erhållit 9700 kr i medlemspeng 
vilket gör att behållningen på kontot just nu är 47 803 kr på bankkontot. 

 
§ 38 Rapporter 

 Påsklunchen blev lyckad. Önskemål om kryddor på bordet till nästa år. Lunchen gick minus 
med 200 kr. 

 Thomas och Barbro har varit på ordförandekonferens där Peter Sikström talade om 
medlemsrekrytering. Medlemsantalet i SPF minskar. 

 Vi funderar på att ha ett rekryteringsmöte till östen 
 

§ 39 Kommande aktiviteter 

 Gökotta i Rings änge i Hejnum lördag 18 maj kl. 10. Samling vid Hejnum Bygdegård kl.9.30 
för de som inte hittar. Kaffekorg medtages. Inomhus vid dåligt väder. Spelfolki tar 1000 kr i 
arvode. 

 DM i boule. Se nedan. 

 Länsstyrelsen bjuder in till en kostnadsfri utbildning i digitala betalningar den 12 juni i Visby 
och 12 juni i Hemse. 

 Almedalsveckan startar 30 juni och frivilliga behövs. Barbro, Ing-Britt, Valle och Agneta valde 
medverka tisdagen 2 juli. 

 Beslutade att septembermötet 26/9 skall handla om släktforskning. Thomas frågar Mats Ekedal 
om han har tid. 

 
§ 40 Övriga frågor  

 Medlemsregistret gicks igenom, Anna Almqvist Nilsson, Björn och Lisbeth skall tas bort. 

 Nytt lås i föreningsgården i Bro. Barbro har fått den nya nyckeln. 

 Ansvarsområden i boulen:  
Barbro Kysinger sätter in annons. I övrigt se bilagan om arbetsfördelningen. Barbro Annas 
fixar blommor till tävlingsledaren.  
Diskuterade vem som betalar priserna och vart anmälningsavgiften går. Bo undersöker. 

 
§ 41 Nästa möte och avslutning 

Nästa styrelsemöte blir hos Thomas Frid 6/8 i Hide kl. 13. Ordföranden avlutade mötet och vi avnjöt 
kaffebordets läckerheter med nybakat bröd och en smarrig paj. 
 
Vid protokollet 
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