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Protokoll fört vid styrelsesammanträde hos Barbro Annas tisdag 10 september kl.13.00. 
Närvarande: Barbro Annas, Ing-Britt Kolmodin, Thomas Frid, Astrid Thorndal, Bo Johansson, Valle 
Olofsson och Agneta Jacobsson. 
 
Paragrafer 50 - 58 
 
§ 50 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 51 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 52 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
  
§ 53 Ekonomisk rapport 

Finns i kassan just nu, 43 6117 kr. 
 
§ 54 Beslut om motion till distriktet. 

Beslutade att sända en motion författad av Thomas Frid till distriktet angående medlemsavgiften. Se 
bilaga 1. 

 
§ 55 Rapporter och skrivelser 

 Distriktets aktivitetsdag med besök vid Tingstäde försvarsmuseum och Vike minnesgård i Boge 
var mycket intressant. 

 Boulefesten i Bro föreningsgård var lyckad med välkomstdrink, tipspromenad, mat, 
prisutdelningar och lotterier. 

 Barbro läste upp ett mejl från Matti Vuorinen där han erbjuder sina tjänster som 
musikunderhållare. Se bilaga 2. 

 Vi har också erhållit mejl om stadgeändringar och uppbörd av medlemsavgiften. Se bilaga 3.  

 Barbro skall på ordförandekonferens den 12/9. 
 

§ 56 Kommande aktiviteter 

 Lördag 28 september kl.13 blir det månadsmöte i Bro med besök av Mats Ekedahl som berättar 
om släktforskning. Han får en ersättning av 500 kr som bensinpengar. Styrelsen svarar själva 
för fikat, kaffe med mackor. 

 Torsdag 17 oktober kl.12 blir det kroppkakefest i Väskinde bygdegård. Valle frågar en 
durspelare om underhållning. 

 Bo har talat med Marek Jönsson om ett studiebesök vid whiskeyfabriken i Roma 7 november 
kl.10. Snusfabriken har inte svarat ännu. 

 
§ 57 Övriga frågor  

 Ing-Britt informerade om en studiecirkel ” Tillsammans mot ensamhet” 

 Agneta undrade vilken hjälp som behövdes vid Bowling SM. Främst avprickning. 

 En medlem har avlidit, Jan Wiklund. 

 Just nu har vi 257 medlemmar. 

 Diskussion om trivselpengar i boulen. Hur mycket merarbete skapar det för kassören att 
bokföra? Inget beslut togs. Boulen får bestämma själva. 

 
§ 58 Nästa möte och avslutning 

Nästa möte bestämdes till torsdag 24 oktober kl.13 hos Ing-Britt Kolmodin. 
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Vid protokollet 
 
 
………………………………………….  ……………………………………….. 
 
Agneta Jacobsson /sekreterare   Barbro Annas /ordförande 


