
20171207  Styrelseprotokoll

Närv: Ingvar Gustafsson, Stig Olsson, Urban Näsgårde, Gunilla Lööw Östning, Kerstin 
Sjöberg, Eva Jonsson, Elsie Mas                                                                                                   
Frånv: Bengt Borkeby, Ingegerd Angman                             Adjungerad: Berit Widholm

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes. 

§3 Föregående protokoll godkändes.

14 Rapporter och uppföljningar

 Förbund och distrikt: Distriktet har för registreringsansvariga i föreningarna genomfört
en utbildningsdag i det nya datasystemet och medlemsregistret.

 Föregående månadsträff: Träffen innehöll jazzinspirerad musik från förr och 
uppskattades av publiken. Även en genomgång i hjärt-lungräddning har hållits.

 Kommande månadsträff: Säsongsavslutning med Luciatåg, manskör och diktläsning. 
Förtäringen blir julinspirerad. Till inhyrda medverkande servaras kaffe, lussekatt och 
pepparkaka. LIF kommer att ha en kort info om sitt erbjudande gällande ”Mat och 
match á 200 kr”.

 Verksamhetsområden: Trafikansvariga har träffat kommunens trafikrepresentanter. De 
kommande årens planering av vägar, cykelvägar och nybyggnation diskuterades.

 Handlingsplan/verksamhetsplan: Kommer att behandlas vid styrelsemötet i januari 
inför årsmötet. Förbundets verksamhetsplan kommer att vara utgångspunkt.

 Programgrupp: Redogörelse för programgruppens senaste träff. Tips till kommande 
månadsträffar är ”Country select” orkester med Lars Åke Karlsson. 

 Övriga frågor som beslutats: 
 -Terminens program annonseras med dubbeluppslag i Magasin Leksand i 

mittuppslaget. Programmet ska också ligga på borden i Sveasalen vid våra träffar. 
Format: dubbelvikt A4.                                                                                                     
- Annons om årsmötet ska in före 4/1. Björborevyn annonseras vid julavslutningen och
på anslagstavlan.                                                                                                               
- Checklistor gås igenom på styrelsemötet i januari inför årsmötet.                                 
- Stig Jakobsson tar upp ” lurfilmer” under en månadsträff i mars el. april.                    

§5 Ekonomi och medlemsutveckling: Föreningens ekonomi är god. Fr.o.m. september-17 har 
entréavgiften till månadsträffarna höjts till 50 kr. Medlemsantalet är nu ca 459 st . 2 st är 
hedersmedlemmar.



§6 Organisation. Ett förslag till ny dagordning tas upp på nästa styrelsemöte.

§7 Tegeraluncher våren -18. To 25/1 (värd Elsie och Tore), Fre 23/2, Må 26/3, Ti 24/4 

§8  Övriga frågor. 

 Checklistor: Tas upp vid styrelsemöte i januari.
 Rapport: IT- cirklar startar i januari. Information om detta sker den 15/12. Vid intresse 

planeras även en cirkel i druvkunskap hösten -18.
 Rapport valberedning: Ett förslag kommer att läggas inför årsmötet.                        

Förslag från valberedningen är att en arbetsgrupp om 3-5 personer bildas som arbetar 
tillsammans med valberedningen inför nästa arbetsår.     

 Fikalista: ----------------

 §9 Nästa styrelsemöte är den 11/1 kl. 10.00. Mötet kan bli längre än till 12.00.  Kerstin 
ordnar smörgåstårta.

§10 Mötet avslutades.

Leksand den 7/12 2017

___________________________                             ______________________________

Ingvar Gustafsson, ordf.                                               Gunilla Lööw Östning, sekr.

                                                               

                                           

     


