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Styrelsemöte nr 11-18, 2018-12-19 
 
 
Närvarande: Dan Johansson, Ulf Berg, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, 
Lillemor Skyllbäck, Lars-Christer Lundgren, Gerd Löfgren, Ing-Marie 
Wahlström, Kristina Linde-Jensen, Birgitta Gustavsson (programkommittén), 
Jan Norberg (valberedningen). 
  
 
 
144. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
145. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
145. Föregående mötesprotokoll  
Inbjudan till möte med nya medlemmar med gemensam lunch skickas ut 
med mejl före nyår. Mötesprotokollet lades till handlingarna. 
 
146. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll.  
 
147. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster. Förslag på budget för 2019 som lämnades vid förra 
mötet godkändes. 
 
148. Medlemsfrågor 
Vi har nu 651 medlemmar och 4 ansökningar om medlemskap. Det beslöts 
att i fortsättningen skickar Gerd våra gruppmejl även till vänmedlemmar. 
 
149. Verksamhetsplan 2019 
Genomgång och diskussion om verksamhetsplanen vilken godkändes att 
föredras på kommande årsmöte. 
 
150. Planering inför årsmötet 2019 
Lista på avlidna under året skall tas fram. Dan skall kontakta Karin Främling 
för parentation. Annonsering av årsmötet skall ske på anslagstavlan, 
hemsidan och i SN. Budget, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
skall delas ut i två ex. per bord. 
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Avgiften för vänmedlemmar diskuterades. Om möjligt bör beslut om höjning 
av avgiften till 80 kr/år tas på årsmötet. Bengt undersöker om vi kan höja 
avgiften eller om beslutet måste tas på ett G7-möte. 
Dan frågan Sten Nordlander om han kan vara ordförande på Årsmötet. 
 
151. Rapport från Tankesmedjan 
Kurt rapporterade kort från Tankesmedjan. I gruppen ingår SKPF, Finska 
Föreningen, PRO och SPF. Kurt blir även i fortsättningen styrelsens 
kontaktperson för Tankesmedjan. 
 
152. Rapport från distriktsstyrelsen 
Förbundet har tagit fram adresser för 67 åringar. För att få sådana skall vi 
ansöka till förbundet, men vi avstår från att beställa adresser.. 
 
153. Verksamhetsberättelsen 
Lillemor ansvarar för verksamhetsberättelse. Arbetet har påbörjats. 
 
154. Lokalfrågan 
Kurt rapporterade om utvecklingen av lokalfrågan. Kustbostäders beslut i 
lokalfrågan skjuts på framtiden. Eventuellt behöver kommunen göra en 
detaljplan innan beslut kan fattas. Beslut om Prisman kan tidigast väntas till 
hösten. 
 
155. Information från Valberedningen 
Jan Norberg rapporterade från valberedningens arbete. Valberedningens 
förslag gicks igenom och korrigerades. Inga förslag lämnades på personer 
som skall ingå i valberedningen. 
 
156. Programkommittén 
Programmet för 2019 har skickat till Gerd för att läggas in i Årsprogrammet. 
Där finns månadsträffarna för hela året. Kostnaden för föredragen i den egna 
lokalen tas från budgeten för månadsträffarna.  Birgitta får i uppdrag att 
fundera på lämplig ersättare i den nya programkommittén. Vid varje 
månadsträff bör vi informera om programmet vid kommande träff.  
 
157. Övrigt 
Till styrelsemötet i januari bör vi ta upp hur vi skall utveckla hemsidan, bl.a. 
beskrivningarna av våra aktiviteter, vår anslagstavla. Vi kan innan dess titta 
på andra föreningars anslagstavlor, bl.a. Gnesta. 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                    ordförande          


