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Styrelsemöte nr 7-18, 2018-08-29 
 
Närvarande: Dan Johansson, Ulf Berg, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, Kristna 
Linde-Jensen, Lillemor Skyllbäck, Lars Christer Lundgren, Gerd Löfgren, Ing-
Marie Wahlström och Birgitta Gustavsson (programkommittén). 
  
 
 
 
 
88. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
89. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
90. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna.  
 
91. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll.  
 
82. Ekonomi  
Resultat- och balansräkning har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster 
 
83. Medlemsfrågor 
Vi har nu 659 medlemmar. Gerd gör en lista med namn och telefonnummer på 
de som inte betalt och lägger på kansliet. Jourhavande ringer i mån av tid 
upp dessa och påminner. Notera resultatet på av samtalet på listan. 
 
84. Verksamhetsplan 2019 
Diskuterades hur vi skall öka antalet deltagare på månadsmötena. Vi bör 
också höra efter om det finns nya medlemmar på månadsmötet och hälsa 
välkommen. 
 
Beslutades att ha funktionärsträff i mars 2019. Datum för träffen och  
ansvarig beslutas senare. 
 
Vinprovning planeras till våren.  
 
Fågelskådning i april/maj och Kurt blir ansvarig för aktiviteten. 



 

2018-08--29  PROTOKOLL   

2 

 

Botanisk utflykt bör också planeras in efter förslag från Birgitta. Förslagsvis den 
12 juni kl. 14,00 i Sjösakärret. 
 
Vi kan också ha egna resor. Förslag om studiebesök på Blaxsta Vingård. 
 
Föreslaget om studiebesök på SSAB går inte att genomföra. SSAB har bl.a. 
begränsningar i antalet besökare.  
 
De gemensamma danserna med PRO diskuterades. Beslut fattades att 
fortsätta med arrangemanget. 
 
Beslutades att genomföra ett större event under 2019.  Beslutades att anlita 
föredragshållarna Mikael Arevius eller Olof Gränström om Factfulness, Hans 
Roslings arbete. Dan ansvarar för genomförandet. 
 
Gerd ansvarar för att göra en tidplan för produktionen av vårens program.  
Tidplanen skall vara klart till styrelsemötet i oktober. 
 
95. Ärenden från Programkommittén 
Programmet för månadsmötena 2019 skall diskuteras på nästa styrelsemöte av 
styrelsen och programkommittén. Vi kan gärna skicka förslag direkt till Birgitta. 
Programkommittén har en budget på 2000 kr per månadsmöte. Bengt förelår 
att beloppet skall höjas och tar fram ett förslag på höjning av budgeten för 
månadsmötena . 
 
Julavslutningen (Julgröten) blir i år på Järngrytan SSAB den 4 december 
kl.16:00. Sångkören medverkar. Kören har meddelat att man gärna ställer upp 
vid andra tillfällen också. 
 
96.  Ny valberedning 
Eva Asthage och Gun-Britt Gustavsson är ny valberedning. Sammankallande 
Jan Norberg kallas till nästa möte 
 
97. Övriga frågor 
Beslutades att fortsätta med PRO/SPF-danserna. 
 
Beslutades att sänka priset för SPF-tröjorna till 50 kr för de som representerar 
föreningen i olika sammanhang. 
 
De som medverkar vid Må Bra-dagen skall ha keps med loggan. 
 
Thor bjuds in till nästa möte för att demonstrera den nya ljud- och 
bildanläggningen. 
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De gemensamma luncherna för pensionärer i Oxelösund den sista onsdagen i 
varje månad blir i fortsättningen på restaurang Delphi. 
 
Våra lokala rabatter borde framgå av hemsidan.  
 
Det finns felaktigheter i det utdelade reseprogrammet från Resekompaniet. 
Veckodagarna är fel men datumen är korrekta. Seniormässan äger rum den 4 
oktober vilket är en torsdag, och Oscarsteaterns förställning är lördagen den 1 
december  
 
98. Avslutning 
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 
 
 
 


