
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE 
 
Tid  Måndag 1 februari 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 Bengt Hallberg. 
 
§ 4 Föregående protokoll   
 Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Kassörens rapporter 
 Kassören föredrog resultatrapport och balansrapport för januari.  Hon kunde meddela, att 
 Telia sänkt månadskostnaden för bredbandsuppkopplingen med 200 kr/mån tack vare ett 
 initiativ från Sven Carrgård. Beslutades att vinnarna i vinterns tipspromenader kommer att 
 få ett  fritt inträde till ett månadsmöte/onsdagsträff. 
 
  
§ 6 Medlemssekreterarens rapport  
 Bengt Hallberg rapporterade att det idag finns 867 medlemmar. Han har kontaktat de 
 medlemmar som har Tele2 som mejlklient, eftersom Tele2 stängt sina gamla e-postkonton. 
 Han har också hanterat några dubbeldebiteringar av medlemsavgiften, som drabbat dem som 
 gick med i föreningen före sista oktober. 
 
 
§ 7 Inkommande post/rapporter 
     På torsdag kommer ett virtuellt möte att genomföras med distriktet och representanter för 
 alla föreningar. Hans Bernhardsson kommer att delta. 
 
§ 8 Årsmötet 
 Av stadgarna framgår att årsmötet ska genomföras innan februari månads utgång. Enligt 
 Avtalslagen - som enligt HD är tillämplig på ideella föreningars stadga - kan avsteg göras  



 om det finns senare inträffade förhållanden eller omständigheter som påverkar stadgarna. En 
 coronapandemi  får anses vara av denna karaktär. Eftersom vi inte verkar få igång en 
 inomhusverksamhet i vår, beslutades att årsmötet ska genomföras den 1 september 2021. 
 Information om detta ska ske via hemsidan , mejl och Kuriren. 
  
 Detta innebär att alla nuvarande funktionärer kvarstår i sina befattningar fram till dess. 
 
 Det noterades att valberedningen har namnförslag till alla funktioner för nästa 
 verksamhetsår. 
   
§ 9  Övriga frågor 

Det har framkommit att det finns en Facebook-grupp SPF Hjorten Alingsås. Ordföranden 
ska undersöka bakgrunden till denna. 

 
§ 10  Kommande styrelsemöte   
 Nästa styrelsemöte hålls digitalt den 1 mars kl 10. 
 
§ 11 Mötet avslutas   
 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 
   
Vid protokollet 
 
 
Christer Wennö 
Sekreterare                                    
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                        Hans Bernhardsson   Bengt Hallberg 
  Ordförande    Vice ordförande 


