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Styrelsemöte nr 1-18, 2018-01-31 
 
Närvarande: Dan Johansson, Thor Sagfors, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, 
Lennart Carlsson, Ulf Berg, Kristina Linde-Jensen, Lillemor Skyllbäck och 
Ing-Marie Wahlström (adjungerad). Förutom styrelseledamöterna deltog Lars 
Christer Lundgren, Birgitta Gustavsson från Programkommittén samt  
Ing-Britt Mellberg Färeby och Ingela Thorell från kommande Festkommitté. 
 
 
 
1. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
2. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
3. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna.  
 
4. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll. Vi behöver trycka fler program. Ulf och Lennart ansvarar för 
tryckning. 
 
5. Ekonomi 
Resultat- och balansräkningar samt bokslut för 2017 har delgivits per mejl. 
Bengt gick igenom och förklarade vissa poster. 
 
6. Medlemsfrågor 
Vi har nu 657 medlemmar, plus 9 godkända ej betalda. Gerd tar över 
medlemsregistret och kommer att gå på utbildning. 
 
7. Verksamhetsberättelse 2017 
Verksamhetsberättelsen klar.  Skall publiceras på webben och kopieras upp 
till årsmötet. 
 
8. Årsmötet 20 februari 2018 
Till årsmötet skall handlingar kopieras upp. Karin Främling kontaktas om 
parentationen av avlidna medlemmar. 
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9. Rapport från Programkommittén 
Birgitta gick igenom programmet för årsmötet. 
 
10. Rapport från Tankesmedjan 
Utgick pga sjukdom. Kurt hänvisade till verksamhetsberättelsen för 2017. 
 
11.  Frågor och synpunkter till blivande Festkommittén 
Festkommittén och Programkommittén bör samarbeta. I programmet finns 
vår- och höstfest, sillunch och 80+fest som skall planeras. I övrigt lämnas 
planering och innehåll till den nya festkommittén. Festerna skall annonseras 
på webben och i SN. 
 
12. Rapporter och inkomna skrivelser 
Brev från förbundet om marknadsföring har kommit. 
 
Thor ansvarar som tidigare för Hjärnkoll. 
 
Seniorplan. Inbjudan om representation till Välfärdsteknik. Ella och Birgitta 
skall tillfrågas om intresse. 
 
Önskemål om utbildning. Dan kontaktar distriktet för ev. möte för 
reseansvariga. 
 
13. Övriga frågor  
Bengt redovisade från ett möte med Oxelösund kommun om kampanjen We 
are Oxelösund, OXLS. 
 
Styrelsemötena under 2018 beslutades enligt förslag. 
 
KPR-mötena är fastställda till den 19 mars, 21 maj, 17 september och 19 
november. 
 
Ulf tog upp frågan om danserna med PRO. Vi deltar med priser till lotteriet 
med 500 kr.  
 
Utskick med e-post till medlemmarna om danserna skall ske. Lillemor 
ansvarar. 
 
Frågan om sophantering mm vid uthyrning av lokalen. Bengt fick i uppdrag 
se till att det framgår av kontraktet eller bilaga till kontraktet, 
 
Ett brevduvedistrikt är stort. Distriktsindelningen bör revideras.  
Brevduveansvarig skall se över det till nästa gång. 
 
PRO fyller 65 år i år. Firar på Stjärnholm den 22 februari, Ulf representerar 
oss. 
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Till nästa möte bör vi ha synpunkter och förslag vilka studiecirklar som vi kan 
erbjuda. 
 
 
14. Avslutning  
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet.  
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 


