
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE 
 
Tid  Måndag 15 mars 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 Lasse Käck. 
 
§ 4 Föregående protokoll   
 Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Kassörens rapporter 
 Kassören föredrog resultatrapport och balansrapport för januari.  Hon kunde meddela att det 
 inte händer så mycket. I princip är det fråga om att betala el och hyra. Dock har Sparbankens 
 bidrag inkommit och i april väntas medlemsavgifterna för 2021 inflyta. Hon kunde 
 också berätta att revisorerna godkänt årsredovisningen för 2020. 
  
§ 6 Medlemssekreterarens rapport  
 Bengt Hallberg rapporterade att det idag finns 860 medlemmar.  
 
§ 7 Inkommande post/rapporter 

 Styrelseprotokoll från distriktet från den 4 mars. 
 Information från SPF centralt om en Folkhälsovecka 17-21 maj. 

 
  
 
 



§ 8 Boule 
 Vi har uppmärksammat att det finns politiskt intresse för att se över underhållet av 
 kommunens fritidsanläggningar. Bengt Hallberg hade upprättat ett förslag till skrivelse till 
 Kultur och Fritid i Alingsås angående utomhusbanan för boule i Nolhaga och förslag om att 
 kommunen hyr lämplig inomhuslokal för bouleverksamhet där föreningar kan hyra in sig. 
 Beslutades att sända Bengts förslag till Kultur och  Fritid.  
 
§ 9  Årsredovisningen för 2020 

Beslutades att godkänna kassörens resultat- och balansräkning för 2020 och förslag till 
budget för 2021. Dessutom fastställdes verksamhetsberättelsen  för 2020 och 
verksamhetsplanen för 2021.  
 
 

§ 10  Gymnastikens hus  
 Föreningen Gymnastikens Hus har kallat till årsstämma digitalt den 23 mars. Bengt Hallberg  
 representerar vår förening. Ordföranden kunde informera om att boule inte längre kan 
 bedrivas i huset, men att förhoppningen är att gymnastiken kommer att fortsätta som vanligt 
 i höst. 
 
§ 11 Övriga frågor 

 Lasse  Käck informerade om att KPR haft ett digitalt möte den 12 februari. Som 
vanligt rörde det sig bara om information från Äldre- och Omsorgsförvaltningen 

 
§ 12 Kommande styrelsemöte 
 Nästa styrelsemöte hålls digitalt den 19 april. 
 
§ 13 Mötet avslutas 
 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 
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Christer Wennö 
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                        Hans Bernhardsson   Lasse Käck 
  Ordförande    Ledamot 


