
 

 
 

 

 

 

 

PROTOKOLL 

STYRELSEMÖTE 

 

Tid  Måndag 27 september 2021 

Plats  Afzelii 

  

Närvarande  Hans Bernhardsson 

  Bengt Hallberg 

  Harriet Karlsson   

  Christer Wennö 

  Siv Engman 

  Lasse Käck 

Adjungerad:  Ove Larsson (§§ 1-9) 

 

   

§ 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 Bengt Hallberg 

 

§ 4 Föregående protokoll   

 Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.  

 

§ 5 Kassörens rapporter 

 I likvida medel finns idag drygt 274 000 kr. Särskilt kan noteras att en del cirkelintäkter nu 

 börjat komma in.     

  

§ 6 Medlemssekreterarens rapport  

 Bengt Hallberg rapporterade att det idag finns 825 medlemmar.  

 

§ 7 Inkommande post/rapporter 

• Reklam från Folktandvården om lägre kostnad för tandvårdsbehandling 

• En vinprovargrupp har kontaktat ordföranden med påpekande om dålig städning 

förra fredagen. Även om vi anlitar ett städbolag bör varje aktivitetsgrupp lämna 

lokalerna efter sig så som de vill möta dem när de kommer.  

• Protokoll från styrelsemöte i Norra Älvsborgsdistriktet 

• Kallelse till en digital rekryteringskonferens den 22 okt för distrikt och föreningar 

som arrangeras av SPF. Ordförande och vice ordförande meddelade att de avser att 

delta. 



• Inbjudan från Västra Götalandsregionen till digitala dialogmöten om covid-

19pandemins påverkan på invånarnas psykiska hälsa i Västra Götaland 

• Boulespelarna har påmint om att de saknar inomhuslokal i fortsättningen. Styrelsen 

anser att det i första hand är spelarna själva som bör driva frågan. Styrelsen har under 

hand medverkat i försök att påverka Kultur- och utbildningsnämnden i i frågan. 

 

§ 8 Lördagskaffet 

 Lördagskaffet börjar nu på lördag den 2 okt. Styrelsens råd är, att man försöker ordna 

 serveringen så smittsäkert det bara går, t.ex. att ansvariga serverar färdigbredda smörgåsar 

 vid borden. 

 

§ 9       Onsdagsträffar 

 Det kan konstateras att efter onsdagen den 29 september så gäller inte längre några 

 pandemirestriktioner, förutom allmänna råd till dem som inte är vaccinerade. Vi övergår 

 därför successivt under hösten till normalt läge. Programkommittén får i uppdrag att 

 genomföra ett möte i månaden året ut, dvs den 13 okt, 10 nov och 8 dec. Ove Larsson 

 kommer att ordna en lite större annons om den 13 okt. 

  

§ 10 Aktiviteter 

 I stort sett så har alla verksamheter kommit igång. Aktivitetskommittén kommer att träffa 

 Vuxenskolan den 29 sept. 

 

§ 11 Medlemsvärvning 

 Medlemssekreteraren kommer att skicka ett mejl till alla med påminnelse till goda vänner 

 och grannar om att gå med i Hjorten. Diskuterades också ett öppet hus i början av november 

 och en insats på Vimpeln där vi kan göra reklam för föreningen. Dessa idéer återkommer vi 

 till. 

  

§ 12 Övriga frågor 

1. De som annonserar måste meddela kassören detta, gärna via mejl,  för 

fakturabetalningens skull. 

2. Lasse Käck informerade om senaste digitala mötet med KPR den 10 sept. Inget av vad 

som hade diskuterats på förmötet med pensionärsorganisationerna fanns med på 

dagordningen. Ett förslag från Kommunstyrelsens vice ordförande om att KPR och MR-

rådet skulle ligga direkt under Kommunstyrelsen verkade intressant. 

  

§ 13 Kommande styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 25 oktober kl 10 i Afzelii. 

 

§ 14 Mötet avslutas 

 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Christer Wennö 

Sekreterare                                    

 

     Justerat: 

 

 

                        Hans Bernhardsson   Bengt Hallberg 

       


