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Styrelsemöte nr 5-19, 2019-04-24 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Bengt Nilsson, Lillemor Skyllbäck,  
Lars-Christer Lundgren, Ing-Marie Wahlström, Kristina Linde-Jensen,  
Sören Berglund och Siv Blomdahl Svensson samt Birgitta Gustavsson från 
Programkommittén.. 
  
 
 
44. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
45. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
46. Föregående mötesprotokoll  
Genomgång utan kommentar. 
 
47. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
48. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster. Beslutades att ge kostnadsersättningar till styrelsen 
enligt Bengt förslag, dvs. samma ersättning som föregående år. 
 
49. Medlemsfrågor 
Vi har nu 638 medlemmar. 
 
50. Styrelsens arbetsordning 
Version två av arbetsordningen gicks igenom och godkändes.  
 
51. Uppdrag och befogenheter för Program- och festkommittén  
Minnesnoteringarna för uppdraget för Program och festkommittén från 2013 
gick igenom. Styrelsen beslutade att göra vissa mindre ändringar och höja 
kostnadsbeloppet för föredragshållare/underhållare till 2500kr inklusive 
resekostnader. Dan gör en ny uppdragsbeskrivning. 
 
52. Programkommittén 
Vårens sista föredrag besöktes av 10 personer. Birgitta planerar för en 
fortsättning till hösten.  
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53. Rapporter och inkomna skrivelser 
Åke Holmström har erbjudit oss att hyra ny lokal. Dan svarar att vi redan har 
en pågående diskussion med PRO om gemensamma lokaler. 
 
I Gnesta finns projektet ”Tillsammans mot ensamhet”. Tankesmedjan skall 
besöka Gnesta för att studera projektet. 
 
Länsstyrelsen erbjuder en kurs för pensionärer i Digitala betalningar. Den 
har genomförts i Nyköping. Ing-Marie får utreda frågan om att genomföra 
kurs i Oxelösund i samarbete med PRO. 
 
Dan rapporterade från G7-mötet.  Distriktet bör protestera mot att SN tagit 
bort SN-guiden. 
 
54. Övriga frågor 
 
Genomgång av Bengts checklista för månadsträffarna. 
  
Vi bör ha regler för ekonomisk ersättning för våra medlemmar vid deltagande 
i externa aktiviteter liknande PRO:s regler. Bengt åtog sig göra ett förslag. 
 
Funktionärsträffen var lyckad och bör genomföras även nästa år. 
 
Vi behöver fler lottförsäljare. 
 
Annonsering i Nyinflyttad bör undersökas, Lillemor ansvarar. 
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                    ordförande          


