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Närvarande Bertil Berglund Ordförande  

 Margareta Wallström Sekreterare 

 Gunnel Jonsson  Kassör 

 Lars-Erik Karlsson Registeransvarig 

 Beda Lundström    

 Anita Eriksson 

 Björn Grahn  

 Margit Karlsson Suppleant 

 Elsy-Britt Fjällström ” 

   

  

 

 

§ 01 Mötet öppnas 

 Bertil öppnar mötet med att hälsa alla välkomna. 

 

§ 02 Val av justerare 

 Till att justera protokollet utses Lars-Erik Karlsson. 

 

§ 03 Föregående mötes protokoll 

 Protokoll från mötena 2017-10-05 läses upp av sekreteraren. Godkänns och 

 läggs till handlingarna. 

  

§ 04 Rapporter 

 Ekonomi: Gunnel Jonsson redogör för ekonomin. Senaste medlemsmöte gick

 alldeles utmärkt ekonomiskt sett. Lokalen kunde kanske ha varit litet större, 

 eftersom inte alla kunde få plats. Morgan Stenberg underhöll och publiken 

 verkade nöjd. Gunnel sa också att annonserna hade blivit dyrare än tidigare. 

 Medlemmar: Medlemsantalet är nu på 420. 

 Hortlaxgruppen : Anita var tacksam för vinsterna som fanns kvar från kyrk-

 marknadslotteriet. Dom kunde användas i dag, och gjorde kostnaderna för 

 lotterivinsterna mycket lägre. Stadshotellet skänkte dessutom 2 x 2 luncher.

 Infjärdensgruppen : Beda berättar om en vinst (1120:-kr)från ett möte, som 

 hölls på Eko-logen i Långnäs för länge sedan. Det var pengar som hörde till 

 Infjärdensgruppen och Sigge Stenvall och hon ansåg att det skulle passa bra 

 till en julfest på gammalt sätt och gärna på Eko-logen. Beda tar på sig att med 

 hjälp av gruppen och en hel del andra ordna en nostalgisk julfest med Lucia och 

 tomte den 7 dec. 

 Norrfjärdensgruppen har ingen representant närvarande. 

 Öjebygruppen har hand om julfesten på Havsbadet den 18 december. Björn

 berättar att kyrkoherde Ola Marklund kommer att säga några väl valda ord.

   

§05 Ordförande informerar 



 Bertil berättar att han och Lisbeth Lindmark var på FO-konferens i Luleå. 

 Vår generalsekreterare Peter Sikström talade om hur bra förbundet är och 

 därför behöver höja sin avgift år 2019 och naturligtvis vill också distriktet 

 ha en slant. 

 

§06 Övriga frågor 

 Anita m fl undrar om någon förening tidigare har lämnat riksförbundet? 

 Gunnel berättar att Sparbanken sponsrat Häggen med ett skapligt antal 

 tusenlappar. Kan vi också bli sponsrade av Sparbanken vid något lämpligt 

 tillfälle? 

 Gunnel beställer bord till nästa möte och har tänkt sig Två Kök/Pop Up, som 

 ligger där Furuborg tidigare drevs. 

  

§07 Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte är den 14 december på samma plats men kl. 09.30. 

   

  

§ 08 Mötets avslutning 

 Mötet avslutas av Bertil som tackar för visat intresse. 

 

 

 

Underskrift 

  

   

 …………………………..  ……………………………. 

 Bertil Berglund  Margareta Wallström sekr 

  

  

 ………………………….. 

 Lars-Erik Karlsson 


