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Styrelsemöte nr 5 - 20, 2020-05-27 
 
Bakgrund: P.g.a. coronavirusrisken beslöts att inställa det fysiska mötet. I 
stället skickade ordförande Dan ut dagordningen inkl. förslag till hantering av 
punkterna till styrelsen per e-post. Därefter följde en serie av skriftväxlingar 
och här sammanfattas slutresultatet. 
 
1. Öppnande av mötet. 
 
2. Dagordning. 
Föreslagen dagordning godkänns. 
 
3. Föregående mötesprotokoll nr 4 20200325. 
Protokoll och Åtgärdslista godkändes. 
 
4. Ekonomi. 
Kassören Bengt distribuerade aprilbokslutet och två prognoser för 2020 med 
kommentarer. Inga synpunkter eller frågor framkom. 
 
5. Medlemsfrågor. 
Medlemsfrågor.. Gerd redovisade att vi nu har 616 medlemmar inklusive 23 
som inte betalt medlemsavgiften. 11 har hittills avlidit under 2020. Av 
medlemmarna når vi 391 med e-post och 152 med SMS. 73 når vi varken 
med e-post eller SMS. 
 
6. Beslutsanmälan. 
Styrelsen godkände Kristinas skrivelse innebärande återbetalning av erhållet 
bidrag för att arrangera vandringar med asylsökande. Det saknas 
asylsökande i Oxelösund. 
 
7. Förslag till sammankallande för Valberedningen 
Följande förslag inkom:  
Bengt: Arne Bergström, Monica Gustavsson, Gunilla Marklund och Christer 
Schiller: 
Gerd: Hans Bjurvald, Lennart Carlsson, Gunnar och Karin Aggefors. 
Siv: Karin Hägg. 
 
Fortsatt hantering: Styrelsen diskuterar dessa namn och tidigare 
namnförslag vid sitt första fysiska möte samt beslutar då om i vilken ordning 
hen skall tillfrågas. 
 
8 Styrelsens arbetsordning. 
Version 2 godkändes. 
 
9 Lokalfrågan och ombyggnaden av Prismanhuset. 
Dan och Bengt kommer att träffa Per Alm den 27 maj för att diskutera denna 
fråga samt en reducerad hyra p.g.a. coronavirusstoppet. 
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Rapport per e-post kommer troligen inklusive ett förslag till fysiskt möte för 
att diskutera den frågan samt om vi ska satsa på digitala verktyg för 
föreläsningar, underhållning mm under hösten. 
 
10 Höstutskick och Årsprogram 2021. 
Höstutskick och Årsprogram 2021. Förslag i dagordningen godkändes. Det 
innebära att vi avvaktar med höstutskicket till vi vet när aktiviteter kan starta 
upp igen samt att ett Årsprogram 2021 ska produceras som tidigare. Kristina 
har föreslagit att vi använder e-post, SMS, anslag på kansliet samt hemsidan 
för att informera medlemmarna om de uppstarter av aktiviteter som 
förhoppningsvis kommer, 
 
11. Avslut av mötet 
Ordförande tackade styrelsen. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Arne Stockman   Dan Johansson 
 


