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Styrelsemöte nr 4-19, 2019-03-27 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Bengt Nilsson, Lillemor Skyllbäck, Lars-
Christer Lundgren, Ing-Marie Wahlström, Gerd Löfgren, Kristina Linde-
Jensen, Sören Berglund och Siv Blomdahl Svensson, Birgitta Gustavsson 
Programkommittén, Görel Taawo, Gudrun Lundqvist och Elfriede 
Hedenström från Festkommittén. 
  
 
 
 
32. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
33. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
34. Föregående mötesprotokoll  
Genomgång utan kommentar. 
 
35. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. Pubkvällar skall läggas till. 
 
36. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster. Bengt påpekade att vi behöver ha minimiantal på 
våra utflykter om det är kostnader för utflykten. 
 
37. Medlemsfrågor 
Vi har nu 639 medlemmar och 2 ansökningar om medlemskap. Skandias 
gruppförsäkring har ändrats till slutåldern 85 år, detta gäller de som blir 
medlemmar efter den 1 april i år. 
 
38. Styrelsens arbetsordning 
Ansvarsområdet för mejlutskick till medlemmar ändras från Lillemor till Gerd,  
 
39. Rapporter och inkomna skrivelse. 
SV:s förfrågan om föreläsning om Hjärnkraft. Dan svarar att vi inte är 
intresserade. 
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Vi kommer inte att ha någon representant på SV:s årsmöte på Åsa 
Folkhögskola. 
 
Thor har efterlyst ersättare som tar ansvar för bioverksamheten och 
Hjärnkoll.  Kristina är villig att ta över bion och ordnar själv medhjälpare. 
Hjärnkoll tas upp på åtgärdslistan. 
 
SPF Stallarholmen har fått bidrag för Pubkvällar, om vi skall ha pubkvällar 
skall vi ansöka hos distriktet. 
 
Dan representerar föreningen på kommande G7-möte. 
 
40. Rapport från KPR 
Ing-Marie rapporterade från det senaste mötet med KPR. Ny ordförande för 
KPR är Linus Vogel. På mötet hade man bl.a. informerat om ”Trygg 
hemgång”. Även om byggande av nytt Trygghetsboende. 
 
41. Programkommittén 
På månadsmött nästa vecka ansvarar Ing-Marie för välkomnandet, sedan 
blir det mannekänguppvisning, Elfriede ansvarar som vanligt för denna. 
Uttagning till Hjärnkoll efter kaffet. I maj kommer mötet att handla om 
bondkomik.   
 
Föreläsningarna kommer att fortsätta under hösten. Johannes Mattisson 
(SV) önskar komma på ett möte under hösten. 
 
42. Festkommittén 
Vårfesten blir den 3 maj på Motorbåtsklubben. Lennart Wantzin underhåller 
och ICA levererar maten. Priset är satt till 150 kr/pers. Annonsering på 
hemsidan och under Föreningsnytt. Sista anmälningsdag 25 april. 
 
Sillunchen är också bestämd till den 4 juni kl. 13.00 på Motorbåtsklubben. 
 
43. Övriga frågor 
Ansvar för föreningens funktionärer utom de som valberedningen föreslår 
diskuterades. Beslut fattades att de skall utses för kalenderår och att 
bevakningsansvarige skall se till att en kontaktperson kan anges i 
Årsprogrammet. 
 
Ytterdörren har varit olåst vid ett par tillfällen. Beslut fattades att sätta upp en 
påminnelse på insidan. Lås dörren! 
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Det behövs fler lottförsäljare. Kristina, som är bevakningsansvarig, tar 
frågan.  
 
Danser med PRO bör fortsätta under hösten. Ing-Marie tar kontakt med PRO 
med förslag om 2 danser under hösten. 
 
Förslag om att få nybörjare i boule. Vi bör annonsera innan i så fall. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                    ordförande          


