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Styrelsemöte nr 4 - 21, 2021-08-25 
 
Närvarande: Dan Johansson, Sören Berglund, Göran Johansson, Kristina 
Linde-Jensen (video), Lars-Christer Lundgren, Gerd Lövgren, Bengt Nilsson, 
Arne Stockman, Birgitta Gustavsson 
 
1. Öppnande 
Ordförande Dan Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  
 
2. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Godkändes 
 
4. Åtgärdslista 
Punkt 20 klar, stryks 
 
5. Ekonomi 
Kvartalsrapporten för 2a kvartalet utskickad. 
Vi har för stor huvudsäkring som medför onödigt hög elnätsavgift. Vi klarar 
oss med en mindre huvudsäkring. 
 
6. Medlemsfrågor. 
Vi har nu 563 medlemmar. Femton medlemmar har avlidit under året. Vi har 
försökt nå de som inte betalat, tre har vi inte lyckats nå. Vi har 27 
vänmedlemmar, de flesta bridgespelare. Vi halverar vänmedlemsavgiften för 
i år då verksamheten har varit så begränsad.  
 
7. Höstutskicket 
Det kommer troligtvis fortsätta med restriktioner för att minska spridningen av 
covid efter september månads utgång. Vi följer de rekommendationer som 
gäller. 
 
Dan skriver en inledning till höstutskicket. 
 
Arne och Göran kommer överens om en dag för studiecirkel om smarta 
telefoner. 
 
Minnesträning blir efter årsskiftet. 
 
Onsdag eftermiddagar teatergruppen. 
Hjärnkoll första månadsmötet. 
 
Birgitta lämnade över förslag på annonstext för månadsmötet till Arne. 
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Vi vill ha gardiner i konferensrummet för att verksamhet i stora lokalen inte 
skall störa verksamhet i konferensrummet. Sören ordnar. 
 
Jazzkonsert tidigast 2022. 
 
Vi bör ändra skylten om öppettider på kontoret då vi nu bara har öppet på 
torsdagar. 
 
Vi bör trycka det antal som distribueras plus 50 extra. Gerd ordnar. 
  
8 Programkommittén 
Månadsmötet 7e september klart. 
 
Månadsmöte 5e oktober på Koordinaten med Sven-Åke Börjesson som 
sjunger och spelar. 
 
Månadsmötet 2a november i egen lokal, Kenneth Bodin ger en 
enmansföreställning. Det krävs en trådlös bärbar mikrofon till uppträdandet. 
 
Nu på lördag 28 augusti är det krukväxtbytardag på Lunden. Vi får ett eget 
bord även denna gång. 
 
Vi har fått en fråga från Koordinaten om datum för våra månadsmöten nästa 
år. Kan vi ge datum tidigt är det större chans att vi får de datum vi vill ha. 
 
Vi sätter datum för årsmötet till 22/2 2022. 
 
Sista anmälningstid för resan till synagogan är den 2/9. Vii hinner inte få ut 
höstutskicket innan dess. Gerd skickar e-post. 
 
Vi avvaktar med lunchträffar. 
 
Tisdagsföreläsningar i egna lokalen 28 september, 26 oktober och 23 
november 14:00 – 15:00. 
 
Vi hoppas kunna genomföra julsamling 7 december. Tid och plats meddelas 
senare. 
 
9 Planering av pensionärernas hus 
Vi har inte fått redovisning eller tidplan från Kustbostäder. 
10 Stöd från Sparbanken, förslag på kostnader att ta med. 
Ett antal förslag presenterades. En viss osäkerhet om vilka kostnader som 
stödet kan användas till. 
 
11 Årsprogram 2022 
Dan skriver ett utkast till nästa möte. Förslag ny aktivitet, Bonsai odling 
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beskärning. 
 
12 Rapporter och inkomna skrivelser 
12.1 Rapport från distriktets styrelsemöte. 
Epost 12/8 
12.2 Verksamhetsplan 2022 
Kommunen kräver för bidrag 2022 att vi har med en hållbarhetsstrategi i 
verksamhetsplanen. 
12.3 Ansöka om bidrag från arvsfonden 
Inget förslag. Det finns möjlighet men det krävs ett projekt. 
 
13 Övriga frågor. 
13.1 Styrelse 2022 
Vi har ingen valberedning. Dan ämnar lämna ordförandeposten vid årsmötet. 
Förslag till nästa styrelsemöte. 
 
13.2 Nästa möte 
Datum 29/9 
 
13.3 Öppet för frågor 
Det har kommit upp en skylt som säger att vi får vara högst 30 personer i vår 
lokal. Dan kommunicerar med Kustbostäder om åtgärder som gör att vi skall 
få vara åtminstone 50 personer i lokalen. Trettio personer är en allvarlig 
begränsning för flera aktiviteter. Det går inte heller utan vidare att dela upp 
aktiviteter i mindre grupper då tillgången till lediga tider är begränsad. 
 
Vi har fått en resursdator från digitaliseringsprojektet. Den kan till exempel 
användas som lånedator för någon styrelsemedlem. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Arne Stockman   Dan Johansson 
Sekreterare 


