
Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta

Måndagen den 2 mars 2020 i Björkhagas konferensrum

Närvarande:
Marianne Andersson kassör
Stig Bystedt sekreterare
Kerstin Nyström ledamot
Ann-Britt Borr ledamot
Åsa Mattsson ledamot
Annika Testad suppleant

1. Mötets öppnande
Till mötesordförande valdes Annika Testad som också öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Efter viss justering godkändes både årsmötesprotokollet och styrelseprotokollet.

3. Rapport från kassören
På företagskontot finns för närvarande 7033 kronor och på placeringskontot 
27853 kronor.

4. Medlemsfrågor, födelsedagar
Två personer har sagt upp sitt medlemskap och antalet medlemmar är då 175.
Marianne har uppvaktat Anna Clausen och Stig har uppvaktat Erik Walan och 
Kerstin Thorsson på deras födelsedagar.
Annika ordnar blomstercheckar till Birgit Bengtsson (7/4) och Olavi Uutela 
(8/4).
Åsa Mattsson och Torbjörn Ström fyller år i slutet av mars och bjuder hem 
styrelsen måndag 30/3 15:30.

5. Utvärdering av årsmötet
Alla tyckte att årsmötet och februaris månadsmöte var bra. Det enda problemet 
med konferenslokalen i Galleriet är att den är svårtillgänglig för personer med 
rörelsehinder.

6. Nästa månadsmöte
Angående föreläsningen den 18 mars ska Annika undersöka om Gästis har 
någon lämplig lokal i markplanet.



7. Val till olika uppdrag
Till firmatecknare valdes Marianne Andersson (5106306706) och Christer
Olken (5307067230) var för sig.
Val av vice ordförande och vice sekreterare skjuts upp till nästa styrelsemöte.

8. Resor
* Capricen är fullbokad (34)
* Oslo-Köpenhamn är fullbokad
* Till Mårbackaresan har hittills 18 anmält sig
* Till Zornresan är 27 anmälda

9. Enkät från förbundet
Styrelsen gick igenom de olika frågorna och fyllde i svaren som Stig skickar in 
till förbundet.

10. Övriga frågor
* Marianne bokar Krokbornsparken (20 maj)
* Annika tar kontakt med Mats Rundqvist angående lunchen samma dag
* Stig ordnar en tipspromenad även i år
* Kerstin hade ett förslag där medlemmar skänker priser till lotteriet och   
   tipspromenaden i parken
* Nästa pubkväll blir den 15 april, Annika bokar
* Hans Linder ska avtackas på nästa månadsmöte där han deltar
* Stig kontaktar Johnny Molander angående höstens bokningar av Björkhagas 
   konferenslokal
* När det gäller höstens surströmmingsfest är Marianne och Kerstin villiga att
   hjälpa till men vill inte vara arrangörer. Stig tar kontakt med Johnny för
   att få förslag på eventuella festfixare
* En tidig sommarpromenad i Högbergsfältet är planerad till den 10 juni.
   Kerstin undersöker möjligheterna till guidning
* Åsa kommer att representera Argenta i äldrerådet den 5 mars. Hon kommer
   också att delta på en utbildningsdag inför Vårdcentralsundersökningen 
   den 24 mars i Adolfsberg
* Stig fick i uppdrag att besöka Christer på USÖ så att vår ordförande får
   möjlighet att skriva under verksamhetsberättelsen för 2019

11. Mötets avslutande
    Ordföranden avslutade mötet.  

_____________________________    ____________________________
Annika Testad, ordf                                                                                      Stig Bystedt, sek


