
SPF Rönnen 

898800-8663  PROTOKOLL 

 

 

Datum 2017-10-05 

 

Plats SPF Rönnens exp 

 

Närvarande Bertil Berglund Ordförande 

 Lisbeth Lindmark Vice ordförande  

 Margareta Wallström Sekreterare 

 Gunnel Jonsson  Kassör 

 Lars-Erik Karlsson Registeransvarig 

 Beda Lundström    

 Anita Eriksson  

 Björn Grahn 

 Lennart Hansson  

 Britt Lundqvist Suppleant 

 Sören Marklund ” 

   

   

 

 

§ 01 Mötet öppnas 

 Bertil öppnar mötet med att hälsa alla välkomna. 

 

§ 02 Val av justerare 

 Till att justera protokollet utses Britt Lundqvist 

 

§ 03 Föregående mötes protokoll 

 Protokoll från mötet 2017-09-07 läses upp av sekreteraren. Godkänns och läggs 

 till handlingarna 

  

§ 04 Rapporter 

 Ekonomi: Gunnel Jonsson redovisar ekonomin efter köttsoppslunchen.

 Det blev en behållning på 997:- kr. 

 Medlemmar: Lars-Erik Karlsson meddelar att antalet medlemmar är 424(25 har 

 ej betalat, varför det kan landa under 420 nästa gång). 

 Hortlaxgruppen sköter höstmötet på Statt 16 oktober kl 11.00, 120 kr/pers. 

 Infjärdensgruppen vilar lugnt. 

 Norrfjärdensgruppen ordnade tillsammans med Öjebyn Köttsoppslunch på

 Eko-logen i Långnäs. Priset var 100.-/person. En trevlig tillställning med

 solo-sång och historieberättande. Och god köttsoppa, förstås.  

 Öjebygruppen vässar klorna inför julfesten den 18 december på Havsbadet. 

 Det är det vanliga julbordet på Casinot med 185:- plus tillägg/person. Upp- 

 träder gör ett gäng (10-12 personer) som heter RUBUS. Pris gratis mat. 

 Norrfjärdengruppen lutar sig lättat tillbaka. 

  

 

 



05 Ordförande informerar 

 Distriktet har utbildning för valberedningspersonal, Lisbeth har lovat ställa upp. 

 

 

§06 Lokalfrågor 

 Förutom ovan nämnda medlemsmöte på Statt och julfesten på Havsbadet har 

 även Storstrand blivit tillfrågade och lämnat följande förslag: 

 En fisk- och en kötträtt, kaffe efter maten och kaka till eftermiddagskaffet till ett 

 pris av 125:- kr. 

  

  

§07 Övriga frågor 

 Lars-Erik förklarar att vi tidigare hade lokal skötsel av medlemsrekrytering men 

 numera har central sådan. 

 Björn undrar hur mycket pengar vi har till varje möte, och Gunnel svarar ca  

 5 000:- kr. 

 Gunnel meddelar att Batteributiken erbjuder batterier till hörapparater till bra 

 priser. 

  

 

§08 Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte är den 16 november på samma tid och samma plats.  

 

§ 09 Mötets avslutning 

 Mötet avslutas av Bertil som tackar för visat intresse. 

 

 

 

Underskrift 

  

   

 …………………………..  ……………………………. 

 Bertil Berglund ordf  Margareta Wallström sekr 

  

  

 ………………………….. 

 Britt Lundqvist 


