
 

 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE 
 
Tid  Måndag 31 augusti 2020 
Plats  Ordförandens altan 
Närvarande  Hans Bernhardsson 
  Bengt Hallberg 
  Harriet Karlsson   
  Christer Wennö 
  Siv Engman 
  Christer Lank 
  Lasse Käck 
   
§ 1 Mötet öppnas   
 Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning  
 Förslag till dagordning godkändes. 
 
§ 3 Val av justerare   
 Att justera dagens protokoll jämte ordföranden valdes Harriet Karlsson 
 
§ 4 Föregående protokoll   
 Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

 
§ 5 Kassörens rapporter   
 Kassören föredrog balans- och resultatrapporterna för perioden sedan förra styrelsemötet 
 den 30 mars. Nedstängningen av verksamheten under våren och sommaren har inneburit ett 
 visst intäktsbortfall av mötes- och cirkelintäkter, som dock till viss del kompenserats av att 
 ett kommunalt bidrag på 67 500 kr utbetalats och minskade omkostnader för 
 mötesverksamheten. Föreningens fasta kostnader för bl.a hyra, el och telefon har betalats. Av 
 dessa är kostnaden för bredbandet iögonenfallande. Bengt Hallberg åtog sig att undersöka 
 möjligheten av att få ett billigare bredband. Sammanfattningsvis är det ekonomiska läget 
 fortfarande gott.  
 
§ 6 Medlemssekreterarens rapport  
 Bengt Hallberg rapporterade att det idag finns 900 medlemmar, varav 32 som inte betalat. Vi 
 tappar ca 30-40 medlemmar varje år. Under coronatiden har tillkommit 4-5 nya medlemmar.  
 Rune Feldt har avsagt sig ansvaret som webb-ansvarig. I väntan på att ny webb-ansvarig blir 
 utsedd, så åtog sig Bengt Hallberg att se över hur man kan utveckla hemsidan. 
 
§ 7 Inkommande post/rapporter 

 Två mejl har inkommit från Elisabeth och Mats Magnusson som efterlyst verksamhet 
under coronatiden vår/sommar. 



 
§ 8  Övriga frågor 

1. Verksamhet under hösten 
Beslutades att under hösten inte bedriva någon verksamhet inomhus. Viktigt är att även i 
fortsättningen följa SPF:s centralt framtagna rekommendationer. När det gäller verksamhet 
utomhus, lämnas fältet fritt för Aktivitetskommittén och varje cirkelledare att hitta kreativa 
lösningar som följer centralt framtagna riktlinjer och direktiv. 
 
Beslutades också att uppdra åt ordföranden och vice ordföranden att gå ut med information 
till alla medlemmar om denna policy. Dessutom en särskild information till alla cirkelledare 
om deras möjlighet att bedriva verksamheten utomhus. I Föreningsguiden i Alingsåskuriren 
ska också informeras om läget under hösten.  
 

§ 9  Kommande styrelsemöte   
 Inga fler styrelsemöten planeras under hösten på grund av pandemiläget. Vid behov kommer 
 dock ordföranden att kalla till styrelsemöte.  
 
§ 10 Mötet avslutas   
 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 
   
Vid protokollet 
 
 
Christer Wennö 
Sekreterare                                    
 
 
     Justerat 
 
 
 
 
                        Hans Bernhardsson   Harriet Karlsson 
  Ordförande    Kassör 


