
 

 
 

 

 

PROTOKOLL 

STYRELSEMÖTE 

 

Tid  Måndag 25 oktober 2021 

Plats  Afzelii 

  

Närvarande  Hans Bernhardsson 

  Bengt Hallberg 

  Christer Wennö 

  Siv Engman 

  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 Lasse Käck 

 

§ 4 Föregående protokoll   

 Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.  

 

§ 5 Kassörens rapporter 

 Kassören, som inte var närvarande, hade inte framfört något speciellt.    

  

§ 6 Medlemssekreterarens rapport  

 Bengt Hallberg rapporterade att det idag finns 829 medlemmar. Han informerade också om  

 att han uppmärksammats på att Telia inte längre levererar gruppmejl från SPF centralt till 

 de som har telia.com-adress (!!?) Han kommer att närmare informera de 196 medlemmar 

 som idag har telia.com-adress om hur de ska bete sig för att får gruppmejl från SPF. De 

 måste nämligen skaffa en ny e-postadress och migrera alla kontaktuppgifter som finns hos 

 Telia. Enligt uppgift kommer Telia att utse kontaktperson för detta och hjälpa till med 

 genomförandet. 

 

§ 7 Inkommande post/rapporter 

• Ordföranden har varit i kontakt med Pingstkyrkan om vårt hyresavtal. Man kommer 

att vilja ha en indexering av hyran i fortsättningen. 

 

§ 8  Medlemsvärvning 

 Diskuterades frågan hur vi går vidare efter pandemin med att rekrytera nya medlemmar. 

 Frågan om ett öppet hus för att informera om verksamheten kommer att aktualiseras först till 

 våren, eftersom corona-läget fortfarande är något osäkert. Då kommer senaste årets nya 

 medlemmar att inbjudas. 

 



§ 9 Övriga frågor 

 Diskuterades hur lokalerna bäst utnyttjas. Eftersom vi har så många olika aktiviteter kan det 

 längre fram bli fråga om att se över schemat för att få plats med all gruppverksamhet. 

 Frågan överlämnades till aktivitetskommittén för att undersöka om det redan efter nyår kan 

 bli problem. 

 

§ 10 Kommande styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 6 december kl 10 i Afzelii. 

 

§ 11 Mötet avslutas 

 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Christer Wennö 

Sekreterare                                    

 

     Justerat: 

 

 

                        Hans Bernhardsson   Lasse Käck 


