
Protokoll från ZOOM-möte 2022-01-20
SPF Bråvikens styrelse
Fört av Marie-Louise Westerberg

Deltagare Signatur Närvaro

Annmari Johansson AJ X

Britt-Marie Ullstrand BMU X

Eva Svensson ES X

Gunnel Viberg GV -

Inger Negendanck IN -

Lennart Lundgren LL X

Marie-Louise Westerberg MLW X

Mats Winell MW X

Per Adler PA X

Bilagor:
● -

§ Innehåll Ansv åtg

1. Mötets öppnande
● Ordförande Per Adler (PA) förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
● MLW valdes som sekreterare

3. Syfte med  mötet
● Att fastställa det preliminära beslutet så att årsmötet kan genomföras per

Capsulam.

4. Kort information från PA:s möte med distriktet
● På distriktsmötet via ZOOM diskuterades:

◦ De nya gemensamma stadgarna, som gäller för hela vårt distrikt. Om en
enskild förening avser att anpassa regelverket ska dessa skrivas in i
föreningens stadgar. SPF Bråviken kommer att följa de gemensamma
stadgarna till fullo.

◦ Distriktet har beslutat att SPF:s möten ska betraktas som en privat
tillställning. Detta innebär att endast 20 personer får finnas i en lokal som är
godkänd för detta. Större personliga möten får därmed skjutas på framtiden
tills smittspridningen avtagit och nya rekommendationer erhållits. Endast
ZOOM, telefon eller per Capsulam är tänkbara alternativ som mötesformer
med hänsyn till antalet deltagare.

5. Beslut SPF Bråvikens årsmöte
● Styrelsen fattade ett enhälligt beslut om att genomföra vårt årsmöte per

Capsulam på samma sätt som föregående år
● Datum för årsmötet är den 14 februari kl.14:00. MW bokar Granen.
● Deltagare vid mötet är Kurt Björk - ordf, Berit Adler och Tommy Axelsson

-justerare, MLW - sekreterare, GV - kassör och MW – fotograf.

MW

6. Utskick inför årsmötet
● Följande handlingar mailas/postas/läggs ut på hemsida till medlemmarna den AJ: email



21/1-22:
◦ Följebrev, Föredragninslista, Resultatrapport2021, Balansrapport2021,

Budget2021, Budget2022, Revisionsrapport2021,
Verksamhetsberättelse2021, Verksamhetsplan2022, Valberedning2022

◦ MW publicerar en kort annons i NT

MLW:
post/utdel
ning
MW:
hemsida,
NT

7. Nästa styrelsemöte
● Se protokoll från den 13 januari 2022

8. Avslutning
● Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

…………………………………….. ………………………………………………….….
Per Adler (ordförande) Marie-Louise Westerberg (sekreterare)




