
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL 

STYRELSEMÖTE 

 

Tid  Måndag 19 april 2021 

Plats  Videomöte 

Närvarande  Hans Bernhardsson 

  Bengt Hallberg 

  Harriet Karlsson   

  Christer Wennö 

  Lasse Käck 

 

   

§ 1 Mötets öppnande   

 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 

 Större delen av årets medlemsavgifter har nu inkommit. Det ekonomiska läget är fortfarande 

 gott. I likvida medel finns idag 258 797 kr. Kassören är tacksam om hon samtidigt får 

 meddelande via mejl om att någon beställt en annons. Det underlättar när fakturan kommer. 

  

§ 6 Medlemssekreterarens rapport  

 Bengt Hallberg rapporterade att det idag finns 856 medlemmar. Det är ett stadigt sjunkande 

 tal. Viktigt att få komma igång med verksamhet och aktiviteter i höst för att hålla föreningen 

 relevant. Han kunde också informera om att hemsidans plattform har bytts ut.  

 

§ 7 Inkommande post/rapporter 

• Från SPF centralt information/Vuxenskolan om ett digitalt möte den 29 april om 

demenssjukdomar 

• Kallelse till årsmöte med Alingsås Arkivförening 

• Bengt Hallberg rapporterade från årsmötet den 23 mars med Gymnastikens Hus. 

• Lasse Käck informerade om ett förmöte som hållits inför nästa KPR-möte. 



 

§ 8 Övriga frågor 

 Harriet Karlsson informerade om ett möte hon deltagit i med aktivitetskommittén där man  

 diskuterat aktiviteter under Folkhälsoveckan 17-21 maj. En rad aktiviteter är föreslagna, 

 såsom Minigolf på Tallhyddan, Frisbee, Tipspromenad, Utegymnastik, Stavgång och 

 Matinformation av Margareta Frost-Johansson. Kommittén utgår ifrån att alla 

 styrelseledamöter ställer upp för att ansvara för någon av dessa aktiviteter under veckan. 

 

§ 9 Kommande styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte hålls på Savannen den 10 maj kl 10.00. 

 

§ 10 Mötet avslutas 

 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Christer Wennö 

Sekreterare                                    

 

 

     Justerat 

 

 

 

 

                        Hans Bernhardsson   Harriet Karlsson 

  Ordförande    Kassör 


