
 

 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE 
 
Tid  Måndag 11 januari 2021 
Plats  Videomöte 
Närvarande  Hans Bernhardsson 
  Bengt Hallberg 
  Harriet Karlsson   
  Christer Wennö 
  Siv Engman 
  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 Siv Engman. 
 
§ 4 Föregående protokoll   
 Föregående protokoll genomgicks. Det noterades att beslutet att lägga styrelseprotokollen på 
 hemsidan ännu inte verkställts, men att så kommer att ske inom kort. Föregående protokoll 
 lades till handlingarna. 
 
§ 5 Kassörens rapporter 
 Kassören föredrog resultatrapport och balansrapport för 2020. Verksamheten har gått med ett 
 positivt resultat för året med 13 663 kr. Kassören föredrog också förslag till budget för 
 verksamhetsåret 2021 med ett prognostiserat minusresultat på 10 000 kr. Beslutades 
 godkänna rapporterna och fastställa budgeten för nästa år. 

 
  
§ 6 Medlemssekreterarens rapport  
 Bengt Hallberg rapporterade att det idag finns 871 medlemmar. Under hösten har 6 nya 
 medlemmar tillkommit. 
 
§ 7 Inkommande post/rapporter 

 Från SPF centralt har aviserats om att central uppbörd av medlemsavgifterna 
kommer i januari. 

 Från distriktet har kommit begäran om att få in namn på de som ska vara ombud vid 
distriktets årsmöte. Meddelande kommer längre fram när och hur distriktets årsmöte 
ska genomföras. 

 



§ 8 Årsmötet 
Vårt årsmöte var ursprungligen planerat till 3 februari. På grund av coronapandemin måste vi ställa 
in det tills vidare. Beslutades att information om detta ska ske genom annons i Kuriren och genom 
mejl till alla som har e-postadresser. 
 
§ 9  Övriga frågor 

 Genom mejl och annons i Kuriren ska informeras om att vi t.v. under våren har stängt 
verksamheten men att vår expedition kommer att vara bemannad av Sven Carrgård onsdagar 
mellan kl 10-12 från den 20 januari. Sven har då också möjlighet att ge teknisk support för 
den som så önskar. 

 Siv Engman kunde rapportera att Aktivitetskommittén har funderingar på att eventuellt 
ordna tipspromenader under våren. 
 

§ 10  Kommande styrelsemöte   
 Nästa styrelsemöte hålls digitalt den 1 februari kl 10. 
 
§ 11 Mötet avslutas   
 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 
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                        Hans Bernhardsson   Siv Engman 
  Ordförande    Ledamot 


