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Närvarande Bertil Berglund Ordförande 

   Vice ordförande  

 Gunnel Jonsson Kassör 

 Margareta Wallström Sekreterare 

 Lars-Erik Karlsson Registeransvarig  

 Beda Lundström 

 Anita Eriksson 

 Björn Grahn  

 Lennart Hansson 

 Birgitta Gleerup Suppleant 

  

 

 

 

§ 01 Mötet öppnas 

 Vår nye ordförande Bertil Berglund öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 

 till det nya arbetsåret. 

 

§ 02 Val av justerare 

 Till att justera protokollet utses Birgitta Gleerup. 

 

§ 03 Föregående mötes protokoll 

 Föregående mötes protokoll, både ordinarie och extramöte, läses upp av 

 sekreterare, godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 04 Rapporter 

 Ekonomi: Gunnel rapporterar om ekonomin. 

 Medlemmar: Denna dag har vi 444 medlemmar, någon har gått till Häggen och  

 två till Luleå. 

 Hortlaxgruppen sköter ärtsoppslunch 20 april på Eko-logen tillsammans med  

 Infjärdensgruppen och har sedan höstträffen på Havsbadet 19 okt att se fram 

 mot. 

 Infjärdensgruppen har dessutom vårfesten på Havsbadet 18 maj att ta hand 

 om.  

 Norrfjärdensgruppen sköter första medlemsträffen, som är ändrad till 20 mars.

 Den är som vanligt på Havsbadet och man planerar att ha delar av Röde och 

 rått som underhållning. Sen har man Köttsoppslunch 21 september  tillsammans 

 med Öjebygruppen. 

 Öjebygruppen tar det lugnt, har köttsoppa tillsammans med Norrfjärden i 

 september samt julfesten 7 dec i år på Havsbadet. 

  

 



 

 

§ 05 Ordförande informerar 

 Bertil Berglund, Björn Grahn , Ulla Grahn, Lennart Hansson, Margareta 

 Sandström, Britt Lundqvist och Bernt Lundqvist är valda till att delta på 

 Distriktets årsstämma den 30 mars. 

  

§ 06 Årsmöte 2017 

 Lennart Hansson läser upp årsmötesprotokollet, som godkänns efter en  

 ändring på sid 2. 

 

§ 07 Övriga frågor 

 Vi får medlemsbidrag för 447 medlemmar, vilket vi var vid senaste årsskiftet. 

 Anmälan till kyrkmarknaden 30 juni-2 juli ska skickas in till vederbörande. 

   

§ 08 Nästa styrelsemöte 

 Den 6 april har vi nästa styrelsemöte på samma plats.  

 

§ 09 Mötets avslutning 

 Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse. 

 

 

 

Underskrift 

  

   

 …………………………..  ……………………………. 

 Bertil Berglund ordf  Margareta Wallström sekr 

  

  

 ………………………….. 

 Birgitta Gleerup  


