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Protokoll fört vid styrelsesammanträde hos Ing-Britt Kolmodin torsdag 21 november kl.13.00. 
Närvarande: Barbro Annas, Ing-Britt Kolmodin, Thomas Frid, Astrid Thorndal, Bo Johansson, Valle 
Olofsson och Agneta Jacobsson. 
 
Paragrafer 67 - 74 
 
§ 67 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 68 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 69 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
  
§ 70 Ekonomisk rapport 

Oförändrat, se oktoberprotokollet. 
 
§ 71 Rapporter och skrivelser 

 Swedbank önskade information så de har fått protokoll och verksamhetsberättelse. 

 Barbro har talat med WATS-revyn. Det kostar 300 kr. Vi ansåg det vara för dyrt. 

 Distriktet har fått in yttranden om de nya stadgarna, bland annat sju om medlemsavgifterna. 

 Vår motion angående medlemsavgiften antogs och sänds vidare till förbundet.  

 För att ta bort vänmedlemmar se avsnitt M 24 >M 05. 
 
§ 72 Kommande aktiviteter 
 

 December: jullunch på Suderbys lördag 14 december kl.11.30 tillsammans med Blåelden. 
Underhållning av Matti Vuorinen som tar 500 kr plus lunch. Höstglöd ansvarar för lotteriet. 

 Januari 18 kl.13 i Bro föreningsgård:  Helena Kattlunds kommer.  

 Februari 22 kl. 13 årsmöte i Bro. Bo talar med en durspelare om underhållning. 

 Mars 21: ev. besök av en geriatriker. 

 April 9: påsklunch  

 Maj 14 eller 28 aktivitetsdag. Barbro har talat med ordföranden i SPF Stenkyrka som var 
intresserad av ett utbyte. 

 Juli: grillkväll? 

 Augusti: bussresa? 

 September: ev. studiebesök vid avsaltningsanläggning i Kvarnåkershamn eller reningsverket i 
Visby. 

 Oktober: månadsmöte 

 November: kroppkakefest 

 December: jullunch 
 
§ 73 Övriga frågor  

 Inför årsmötet: resultatrapporten sammanställs och Thomas gör budget för 2020. 

 Annons till årsmötet skall införas 6 veckor i förväg. Bjuda på smörgåstårta på årsmötet. Beställa 
hos Ulla Gahnström. 

 Agneta läste ett informationspapper från smittskyddsläkare Sven Montelius angående 
influensavaccinering. 

 
§ 74 Nästa möte och avslutning 

Nästa möte bestämdes till tisdag 7 januari kl.13 hos Bo Johansson. 
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Vid protokollet 
 
 
………………………………………….  ……………………………………….. 
 
Agneta Jacobsson /sekreterare   Barbro Annas /ordförande 


