
 

 
 

PROTOKOLL 

STYRELSEMÖTE 

 

Tid  Måndag 7 februari 2022 

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 Bengt Hallberg 
 

§ 4 Föregående protokoll   

 Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.  
 

§ 5 Kassörens rapporter 

 Kassören föredrog de aktuella balans- och resultatrapporterna. Noterades att likvida medel 

 uppgår till 208 525 kr. 
  

§ 6 Medlemssekreterarens rapport  

 Bengt Hallberg rapporterade att det idag finns 823 medlemmar. Beslutades att den nya 

 matrikeln ska ges ut dels digitalt och läsbar i dator, och dels i en utskriftsvänlig version för 

 dem som inte har tillgång till dator.  
 

§ 7 Inkommande post/rapporter 

• Meddelande om prisändring på vårt fasta telefonabonnemang 

• Reklam från underhållare som överlämnas till programkommittén. 

• Protokoll från styrelsemöte med Norra Älvsborgsdistriktet 

• Inbjudan från Vuxenskolan till kurser för att utveckla föreningsarbetet. 

• Inbjudan från SPF till webbinarium om rekrytering/marknad/kommunikation 

• Tips från SPF om möjligheter att söka medel från Allmänna arvsfonden 

• Ordföranden informerade om att han deltagit i ett zoommöte med distriktets alla 

ordföranden 

• Ordföranden informerade om distriktets årsstämma den 9 april i Vänersborg. Hjorten 

kommer att vara värd vid mötet samt ansvara för underhållningen och lotterier. 

• Rapport från Aktivitetskommittén om vårens planering. Man kommer att diskutera 

medverkan i SPF:s Folkhälsovecka 16-20 maj och att starta flera cirklar i vår. 

Dessutom att dra igång mötesplats Savannen. Lördagskaffet börjar den 12 februari. 

 



§ 8 Årsmötet  

 Årsmötet kommer att genomföras i Pingstkyrkan den 16 februari kl 15. Ukulelegruppen 

 kommer att medverka. Presidiet är klart. Pianist till parentationen ska ordnas. Beslutades att 

 fastställa Årsredovisning och Årsberättelse för 2021 att föredras vid årsmötet. Ordföranden 

 har fått underhandsinformation från valberedningen om förslagen till nya  styrelseledamöter 

 och funktionärer i olika funktioner.  
  

§ 9 Kommande styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 16 februari direkt efter årsmötet. 
 

§ 10 Mötet avslutas 

 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 
 

Vid protokollet 
 

Christer Wennö 

Sekreterare                                    

 

     Justerat: 

 

                        Hans Bernhardsson   Bengt Hallberg 


