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Styrelsemöte nr 6 - 20, 2020-06-25 
 
Närvarande: Dan Johansson, Siv Blomdahl Svensson, Kristina Linde-
Jensen, Gerd Lövgren, Bengt Nilsson, Arne Stockman 
 
1. Öppnande av mötet 
Ordförande öppnade mötet och hälsade styrelsen välkommen. 
Dagordningen godkändes. Det fanns inga synpunkter på föregående 
protokoll. I åtgärdslistan skall ansvarig för punkt 4 ändras till Arne och 
tidpunkten på punkt 13 ändras till frågetecken. 
 
2. Ekonomi 
Bengt kommenterade utskickad ekonomisk redovisning. Ekonomin går på 
plus p.g.a. få aktiviteter.  
 
3. Medlemsfrågor 
Gerd redovisade att vi nu har 611 medlemmar  inklusive 21 som inte betalt 
medlemsavgiften. Det ligger en ny medlemslista på expeditionen. 
Jourhavande skall i mån av tid kontakta de medlemmar som inte betalat för 
att fråga om de önskar avsluta sitt medlemskap och i så fall fråga varför.  
 
4. Lokalfrågan 
Dan redogjorde för utvecklingen i lokalfrågan. Bakgrunden är att huset vi har 
lokal i skall rivas. Rivningen av östra delen skall starta första halvåret 2021, 
för västra delen finns ännu ingen tidplan. Vi har sedan tidigare fattat beslut 
om att vi under vissa förutsättningar kan acceptera att flytta till en provisorisk 
lokal tills det finns en permanent lösning, t.ex. ett pensionärernas hus. 
Huvudspåret för pensionärernas hus är Sparbankshuset. Kurt T och Bengt H 
tar fram förslag. PRO är positiva. 
Arne får i uppdrag att skriva en artikel att publicera på webben. 
 
5. Jazzkonserten 
Vi beslutade preliminärt att försöka göra två konserter med maximalt 50 
åhörare per konsert samma kväll den 18 november. Definitivt beslut i 
augusti. 
 
6. Förslag till sammankallande för Valberedningen 
Bengt och Gerd får i uppdrag att fråga föreslagna personer om de är villiga 
att åta sig uppdraget att vara sammankallande i valberedningen. 
 
7. Aktiviteter 2:a halvåret 2020 
Vi undersöker möjligheten att genomföra digitala aktiviteter. Föredrag som 
sänds på webben, gärna med lokal anknytning. Dan ber Birgitta ta fram 
förslag till digitala föredrag före augustimötet. 
 
Vi skapar också en webbsida med externa digitala aktiviteter där vi lägger 
länkar till opera, teater m.m. 
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8. Information till våra medlemmar 
Vi fortsätter med hemsida, e-post, SMS och anslag vid kansliet. Vi skall 
också genomföra ett höstutskick med hjälp av våra brevduvor. 
 
9. Nästa styrelsemöte 
Vi ändrar datum till den 19 augusti. 
 
10. Övriga frågor 
Dan: Distriktet har fått en ny ordförande Liliana Assi som jag fått ett gott 
intryck av och som förefaller mycket aktiv. 
 
11. Avslut av mötet 
Ordförande tackade styrelsen. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Arne Stockman   Dan Johansson 
 


