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Styrelsemöte nr 9-17, 2017-10-20 
 
Närvarande: Dan Johansson, Thor Sagfors, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, 
Lennart Carlsson, Ulf Berg, Lennart Carlsson och Lillemor Skyllbäck. 
Förutom styrelseledamöterna deltog Birgitta Gustavsson från 
Programkommittén, Lisbeth Svensson och Marianne Appelqvist från 
Valberedningen samt Lars-Christer Lundberg. 
 
102. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
103. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
104. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna. 
 
105. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. 
 
106. Ekonomi 
Resultat- och balansräkningar har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster.  Diskussion följde om möjlighet att få aktivitetsbidrag 
från Landstinget. 
 
107. Medlemsfrågor 
Vi har 672 medlemmar, plus 2 ”på ingående”. Diskussion följde om 
utformningen av uppvaktningen av 80 - och 90-åringar. Förslag lämnades  
att ta bort uppvakning med blomstercheckar för 80-åringar och enbart bjuda 
på lunch. Blomstercheckar skall som tidigare skickas ut till de som fyller 90 
år. Beslut skall fattas på nästa möte. 
 
108. Verksamhetsplan 2018, fortsatt arbete och prioritering. 
Diskussion kring verksamhetsplanen fortsatte. 
 
Vi har 4 anmälda språkvänner. Lillemor skall göra ett utskick med e-post och 
efterlysa intresserade. Intresserade skall anmäla sig till Dan. Möjligheten att 
bli Språkvän skall också läggas ut på hemsidan. Bengt och Dan kontaktar 
kommunen för fortsatt diskussion kring frågan. 
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109. Rapport från Programkommittén 
Birgitta rapporterade om planeringen av nästa års månadsmöten. Vårens 
program är i allt väsentligt klart och höstens under planering. 
 
 
 
110. Rapport från Valberedning  
Lisbeth Svensson och Marianne Appelqvist redovisade förslaget från 
valberedningen. Förslag finns för alla poster. Lars-Christer är föreslagen som 
styrelseledamot med ansvar för resor Lars-Christer accepterade 
nomineringen vid dagens möte. 
 
111. Rapporter och inkomna skrivelser 

1. Dan rapporterade från distriktskonferensen den 4-5/10 
 
2. Dan deltog i Må Bra-dagen den 19/10. Åtta besökare tog 
ansökningsblanketten   
 
3. Vi kommer inte att skicka någon representant till kommunens 
medborgardialog. 
 
4. Det är oförändrad avgift för nästa år. Beloppet skall beslutas på 
årsmötet. 
 
6. Ulf rapporterade från G7-mötet som anordnades av Oppeby/Harg. Ett 
mycket bra möte. Oxelösund är ansvarig för nästa års möte. 
 

112. Övriga frågor 
Beslut fattades att köpa in en ny dator enligt Thors förslag. 
 
Till nästa möte skall studieansvariga inbjudas. 
 
Bengt skall göra en budget till nästa möte. Beslutades också att inte köpa in 
nya visitkort för föreningen. 
 
Ansvariga för annonser i Årsprogrammet utsågs. 
 
Diskussion inleddes om utskicket av Årsprogrammet samt brev till 65-åringar 
för nästa år.  
 
Lars-Christer får i uppdrag att ta kontakt med Resekompaniet samt PRO för 
ev. samarbete som medarrangör i resor.  
 
Lennart och Gerd Löfgren bör delta i utbildningen av medlemsregistret. 
Lennart frågar Gerd och anmäler förhoppningsvis båda. Om inte Gerd vill ta 
uppdraget som ansvarig för  medlemsregistret bör Ing-Marie tillfrågas. 
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113. Avslutning 
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet.  
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 


