
 
 

PROTOKOLL 

STYRELSEMÖTE 

 

Tid  Måndag 6 december 2021 

Plats  Afzelii 

  

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 Siv Engman 

 

§ 4 Föregående protokoll   

 Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.  

 

§ 5 Kassörens rapporter 

 Kassören meddelade att ekonomin är solid och likvida medel uppgår till drygt 224 000 kr 

 

§ 6 Medlemssekreterarens rapport  

 Bengt Hallberg rapporterade att det idag finns 830 medlemmar.  

 

§ 7 Inkommande post/rapporter 

• Från distriktet har kommit information om att det finns en ny app med vilken man 

kan scanna covidbevis. Dessutom exempel på en beställningsblankett för covidbevis 

för den som inte kan/vill göra det med sin mobil. 

• Har inkommit en utträdesansökan från en ovaccinerad medlem som inte känner sig 

välkommen i föreningen. 

 

§ 8 Övriga frågor 

 1. Diskuterades frågan om att framställa en ny matrikel för nästa år. Beslutades att göra 

 detta även nästa år. 

 2. Lasse Käck informerade om att han varit på ett KPR-möte den 3 dec. Frågan om 

 tillgänglighet för rullstolsbundna kom upp. Det visade sig att det var en fråga som hanteras 

 av MR-rådet och måste därför lyftas i särskild ordning. Enligt Lasse Käck visar detta att 

 KPR borde ligga direkt under Kommunstyrelsen, eftersom äldrefrågorna rör så många 

 politikområden inom kommunen. Ledamöterna i KPR från Hjorten fick i uppdrag att 

 framföra uppfattningen att flytta KPR från VON till Kommunstyrelsen. 

 3. Beslutades att årsmötet ska hållas 16 februari kl 15. 



  

§ 9 Kommande styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 10 januari kl 10 i Afzelii. 

 

§ 10 Mötet avslutas 

 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Christer Wennö 

Sekreterare                                    

 

     Justerat: 

 

 

                        Hans Bernhardsson   Siv Engman 


