
 

 
 

PROTOKOLL 

STYRELSEMÖTE 

 

Tid  Måndag 2 augusti 2021 

Plats  Savannen 

  

Närvarande  Hans Bernhardsson 

  Bengt Hallberg 

  Harriet Karlsson   

  Christer Wennö 

  Siv Engman 

  Christer Lank 

  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 Christer Lank. 

 

§ 4 Föregående protokoll   

 Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.  

 

§ 5 Kassörens rapporter 

 I likvida medel finns idag ca 283 000 kr. Som vanligt är det bara kostnader för hyra, el och 

 telefon som förevarit under perioden. 

  

§ 6 Medlemssekreterarens rapport  

 Bengt Hallberg rapporterade att det idag finns 822 medlemmar. Det är ett stadigt sjunkande 

 tal. Samtidigt kunde han konstatera att sedan årsskiftet har ett 10-tal nya medlemmar 

 tillkommit trots pandemin. 

 

§ 7 Inkommande post/rapporter 

• Tackkort från Gunnar Olofsson för uppvaktningen på 90-årsdagen. 

• En uppmaning från distriktsstyrelsen att anmäla lag till distriktstävlingen i Hjärnkoll 

den 1 september 2021. 

• Uppmaning från distriktet att se upp för bedragare på nätet och telefonen. 

§ 8 Årsmötet 

 Ordföranden har talat med Kristina Grapenholm som lovat leda årsmötet. 

 Enligt dagens coronarestriktioner kan möten inomhus anordnas för 300 personer med 

 anvisade platser. Under förutsättning att detta även gäller den 1 september, beslutades att 

 preliminärboka pingstkyrkans stora sal för årsmötet. Detta årsmöte kommer i princip inte att 

 innehålla något underhållningsinslag och inte heller följas av kaffeservering. Under sådana 

 förhållanden känns det betryggande att kunna genomföra mötet coronasäkert. 



 

§ 9       Höstens aktiviteter 

 Om inte Folkhälsomyndigheten inför striktare regler än idag, beslutas att inleda ordinarie 

 verksamhet, inklusive studiecirklarna, efter årsmötets genomförande. Ordföranden i 

 aktivitetskommittén ska genast underrättas om detta, så att hon kan gå ut med information 

 till alla cirkelledare om att påbörja planeringen för att genomföra aktiviteterna på ett 

 smittsäkert sätt. 

 

 Styrelsen kommer därefter att informera om läget till alla medlemmar som har mejl. 

 Dessutom kommer information om läget att lämnas via annons. Ordföranden och vice 

 ordföranden ansvarar för detta. 

 

§ 10 Övriga frågor 

1. Sedan någon gång i våras har telefonen i vår expedition varit utslagen till följd av 

grävarbete utanför våra lokaler. Detta har först på senare tid uppmärksammats. 

Kontakt kommer att tas med Sven Carrgård, som uppmärksammat problemet, och 

med Pingstkyrkan som är medansvarig för att vår telefon inte fungerar. 

 

 

§ 11 Kommande styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte hålls på Savannen den 30 augusti kl. 10.00 

  

§ 12 Mötet avslutas 

 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Christer Wennö 

Sekreterare                                    

 

 

     Justerat 

 

 

 

 

                        Hans Bernhardsson   Christer Lank 

  Ordförande    Kassör 


