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Styrelsemöte nr 1 - 20, 2020-01-29 
 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Bengt Nilsson, Kristina Linde-Jensen, Sören 
Berglund, Siv Blomdahl Svensson, Lars-Christer Lundgren,  
Lillemor Skyllbäck, Birgitta Gustavsson, Kurt Tengroth, Bengt Holmqvist 
samt Bo Jender.  
 
1. Öppnande 
Ordförande Dan Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
En stor eloge gavs till Gerd för arbetet med årsprogrammet. 
 
2. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Lämnades utan kommentar. 
 
4. Åtgärdslista 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
5. Ekonomi 
Bengt redovisade bokslutet för år 2019, resultatet slutade på 11 tkr. 
Intäkterna blev 7 tkr högre än budget och kostnaderna 14 tkr lägre än budget 
dvs. en budgetavvikelse på 21 tkr. Bland de större budgetavvikelserna kan 
nämnas högre bidrag och lägre medlemsintäkter, högre kostnader till 
Distriktet och Förbundet samt för kontorsmaterial och lägre kostnader för 
marknadsföring, Roslings föreläsning och representation och uppvaktning. 

Jämfört mot utfall 2018 (-4 tkr) blev resultatet 15 tkr högre. 

Styrelsen godkände bokslutsrapporten. 

Bengt tog även upp problematiken kring att det inte längre går att sätta in 
mynt på Sparbanken. 

Vid utskicket av årsprogrammet har vi haft kostnader för frankering av 
utskicken via posten. Vi har nu fått en faktura från posten på avgifter för de 
försändelser som haft för lågt porto. Vi bör därför vara observanta vid utskick 
av brev och se till att sätta på rätt antal frimärken. 
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6. Medlemsfrågor 
Antalet medlemmar är för närvarande 626.  
 
7. Förslag till ny styrelse och festkommitté 
 I och med att Arne Stockman ställer upp som kandidat som sekreterare i 
styrelsen och Göran Johansson som ledamot blir styrelsen fulltalig 2020. 
Bengt Grinell vill bli medlem i festkommittén som därigenom får två 
medlemmar vilket är OK. 
 
8. Verksamhetsplan 2020 
Slutversionen av verksamhetsplanen godkändes. Kopiering skall ske så att 
den kan delas ut på årsmötet. 
 
9. Verksamhetsberättelsen 2019 
Lillemors förslag till verksamhetsberättelsen gicks igenom. Några ändringar 
och tillägg skall göras. 
 
10. Årsmötet 2020 
Gerd får i uppdrag att skicka ut gruppmejl om årsmötet. Dan gör en lista till 
Ulf och Sten om vilka uppdrag som skall väljas på årsmötet. Det beslöts att 
ta med listan i dokumenten för Årsmötet 
 
11. Rapport från programkommittén 
Birgitta rapporterade om planeringen inför nästa månadsmöte. 
 
12. Rapport om planering och alternativ för Pensionärernas Hus 
Kurt och Bengt Holmqvist rapporterade om diskussionerna kring lokalfrågan. 
Olika alternativ diskuterades men Kurt och Bengt fortsätter arbetet och ev. 
möjligheter för ett s.k. Pensionärernas Hus. 
 
13. Rapporter och inkomna skrivelser 
Eritreanska föreningen har kontaktat Dan om studiestöd m.m. Vi ska skicka 
ut ett gruppmejl med en fråga till medlemmarna om studiestöd ex.vis. genom 
läxhjälp. Dan informerar också på månadsmötet och meddelar eritreanska 
föreningen om vad vi gör. 
 
Föreningen har fått en skrivelse angående ett möte i Flen angående insatser 
för asylsökande. Kristina tar hand om frågan. 
 
Distriktsstyrelsen söker medlemmar för distriktets valberedning. Beslut 
fattades att avstå från att vara representerade i valberedningen. 
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14. Övriga frågor 
Annonsering diskuterades. Vi annonserad enbart månadsmöten. Bengt 
meddelar dansarna och gör avdrag för annonseringen på bidraget till 
dansarna. 
 
Dan representerar oss på Distriktets årsstämma. 
 
Connys förslag om friskvård för äldre diskuterades. Dan har pratat med Vård 
för pengarna och kommer att ha ett gemensamt möte med kommunalrådet 
Catharina Fredriksson den 4 februari i ärendet. 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck   Dan Johansson 
Sekreterare 


