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Protokoll fört vid styrelsesammanträde hos Bo Johansson, Väskinde, kl.13.00. 
Närvarande: Barbro Annas, Ing-Britt Kolmodin, Thomas Frid, Astrid Thorndal, Bo Johansson, Valle 
Olofsson och Agneta Jacobsson. 
 
Paragrafer 75–82 
 
§ 75 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Därefter började vi med att göra 
annonsen till januarimötet som måste in till torsdag 9 januari. 

 
§ 76 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 77 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
  
§ 78 Ekonomisk rapport 

På kontot finns just nu 36 867 kr och i boulekassan 6 312 kr. resultatrapporten gicks igenom och 
godkändes för överlämning till revisorerna. Även resultatrapport för bowlingen önskas. Astrid talat 
med Lisbeth Stenström. 

 
§ 79 Rapporter och skrivelser 

 Jullunchen på Suderbys hade få besökare den här gången. Kanske dags att hitta på något nytt 
till julen 2020. 

 Fått information från distriktsordföranden inför föreningarnas årsmöten. 

 Fått mailutskick angående E- faktura. Går numera att betala medlemsavgiften på detta sätt. 
Informera om det på januarimötet. 

 Agneta fixar medlemsregistret för mailadresser till mötet. 

 Ing-Britt lämnade rapport från valberedningen. I stort sett klart. 
 
§ 80 Kommande aktiviteter 

 Februari 22 kl. 13 årsmöte i Bro. Jonas Söderström, durspelare kommer och underhåller. Han 
tar 500–600 kr, inklusive resa. 

 April 9: påsklunch i Väskinde kl.12. 

 Maj: ordföranden från Stenkyrka har ännu inte svarat angående samarbetet. 

 September: klart med studiebesöket i Kvarnåkershamn. 

 Oktober: kroppkakefest 

 November: månadsmöte 

 December: adventskaffe istället för jullunch. Fråga medlemmarna vad de önskar. 

 2021: januarimöte 23/1  

 Februari: årsmöte 20/2 

 Kommitté till januarimötet: Sune Gomander, May- Britt Lyttegård, Bo Trygg, Claes och 
Else-Marie Kindmalm. 

 Agneta sammanställer årsmöteshandlingarna.  
 
§ 81 Övriga frågor  

 Hur blir det med grillkvällen? Vi funderar. 
 
§ 82 Nästa möte och avslutning 

Nästa möte bestämdes till onsdag 12 februari kl.13 hos Thomas Frid på Ravinstigen9 i Visby. 
Ordföranden avslutade mötet. 
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Agneta Jacobsson /sekreterare   Barbro Annas /ordförande 


