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Styrelsemöte nr 7 - 20, 2020-08-19 
 
Närvarande: Dan Johansson, Sören Berglund, Siv Blomdahl Svensson, 
Göran Johansson, Kristina Linde-Jensen, Gerd Lövgren, Bengt Nilsson, 
Arne Stockman. Under punkt 8 Birgitta Gustavsson (programkommittén). 
 
1. Öppnande av mötet 
Ordförande öppnade mötet och hälsade styrelsen välkommen. 
 
2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 
3. Föregående mötesprotokoll och åtgärdslista 200624 
Punkten om artikel om lokalen stryks tills vi har mer information att ge. 
 
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. 
 
4. Ekonomi 
Den ekonomisk redovisning. Ekonomin går på plus p.g.a. få aktiviteter. Vi 
har fått två hyresfria månader. Vi beslöt att BK Sang skall få två hyresfria 
månader från oss. 
 
5. Medlemsfrågor 
Gerd redovisade att vi nu har 608 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.  
 
6. Sökande av sammankallande till valberedningen 
Vi har frågat de flesta av de föreslagna som sammankallade till 
valberedningen. Samtliga har tackat nej, den vanligaste orsaken är att man 
tycker att man känner för få medlemmar. 
 
7. Höstutskick medlemmar 
Vi gör ett kort utskick där vi säger at p.g.a. Covid 19 är tills vidare många 
aktiviteter inställda. Utomhusaktiviteterna boule och vandringar fortsätter. 
Förslag på aktiviteter: 
Svamputflykter, det är för närvarande torrt i markerna, vi har kontakt med en 
svampkonsulent i Runtuna som skulle kunna leda en svamputflykt där när 
det finns mer svamp. 
Film, frågetecken om vi kan genomföra. 
Krocket, pekas av folkhälsomyndigheten ut som lämplig aktivitet. 
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Utflykter i Sörmland, Kristina kontrollerar möjlighet att genomföra utflykter till 
höstutskicket. 
Minnesträning, vi köpte in 10 böcker. 
Sällskapsspel, svårt att genomföra på säkert sätt. 
Backa med släp. Troligen möjligt att göra. 
Snickarkurs, troligen svårt. 
Att använda Macdator. 
Hyra bana i Ramdalsbassängen från Medley. Vid förra förfrågan fick vi 
mindre än tio intresserade, vi gör ett nytt försök. 
Jazzkonserten, vi kan inte besluta förrän kommunen har haft ett möte där de 
avgör vilka aktiviteter som är tillåtna på Koordinaten. Går det bra får Arne i 
uppdrag att ta fram affischer. 
Bowling, ny ledare Lennart Ekberg, deltagare måste anmäla sig i förväg. 
Bridge, canasta och månadsmöten ställs in tills omständigheterna förändras. 
 
Höstutskicket går ut med brevduvor. Brevduvorna får ett ark med 
adressetiketter. 
 
8. Frågor programkommittén 
Vi har genomfört test i lokalen, det går att sitta 20 personer med tillräckligt 
fysiskt avstånd. 
 
Föredrag: Då vi har få platser bör det vara föranmälan. Vi spelar in 
föredragen och lägger ut dem på hemsidan. 
Den 22 september, föredrag om anhörigstöd av Lena Wirén 
Den 6 oktober, föredrag om naturvård och insekter. 
Slutet av oktober, förslag att låta biskop Jonas Jonson som skrivit 
Missionärerna en biografisk berättelse om Svenska kyrkans mission 1874 – 
1974 hålla ett föredrag i S:t Botvid. 
 
Skolodling, möte i Hälsoträdgården 24/8 11:00. Hur kan vi samarbeta? 
Vi skulle kunna genomföra en enkät med våra medlemmar. 
 
9. Framtida lokal och eventuellt Pensionärernas hus 
Bengt Holmqvist är inte så positiv till en flytt till en provisorisk lokal. 
Diskussion med Kustbostäder om konkret förslag till Pensionärernas hus.  
 
10. Må bra dag den 7 oktober 
Må bra dagen är inställd. 
 
11. Årsprogram 2021 
Årsprogram 2021, utgångspunkt är att Coronarestriktionerna har upphört. 
Verksamhetsplan version noll till nästa styrelsemöte. Årsprogrammet blir 
tema på nästa styrelsemöte. 
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12. Övriga frågor 
Jour under hösten: Vi beslöt att endast ha jour under torsdagar men att vi nu 
har expeditionen öppen för en besökare i taget. 
Kostnadsersättning styrelsen: Mötet beslöt att ge kostnadsersättning enligt 
kassörens förslag 
 
 
13. Avslut av mötet 
Ordförande tackade styrelsen. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Arne Stockman   Dan Johansson 
 


