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Styrelsemöte 2016 - 8 (2016-09-06) 
 

Tid: 2016-09-06  kl.: 09.00-10.00 

Plats: Pensionärernas hus 

 
Närvarande: 
Christina Lönnblom 

Stellan Ekberg 

Lars Ilstam (frånvarande) 

Björn Bengtsson  

Werner Törnblom 

Carsten Nilsson 

Sune Ekstrand (tidvis) 

Leif Stockselius 

 

 

§1 Mötets öppnande  
Föreningens ordförande Christina Lönnblom hälsade de närvarande välkomna och öppnade 

mötet. 

 

§2 Fastställelse av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes 

 

§3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

§4 Ekonomi lägesrapport 
Kassören redovisade det ekonomiska läget som följer: 

 

Kassa 818: - 

Bank 31 697: - 

Plusgiro 29741: - 

 

Kassören redovisade att vi har förväntade kostnader på väg in från Visingsö-resan. 

 

§5 Föreningens program 

Stellan har lagt ut bruttolistan vad gäller möjliga aktiviteter på nätet.   

 

 6/9 kl.10.00.  Uppstartsmöte med presentation av styrelsens förslag till aktiviteter 

under hösten. Styrelsemöte 09.00-10.00. Därefter genomförde Ingela Melander Julin 

från Idrottskliniken föreläsningen ”Varför ska jag träna som senior”. Christina skriver 

en kort resumé kring detta och lägger ut visad presentation på vår hemsida. 

 26/9 IKEA-muséet i Älmhult 
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 2/11 PM:s utveckling, besöksmottagare Jesper Rognefall. Plats PM:s lokaler. 

 18/11 ”Singing in the Rain” Särskild anmälningskallelse kommer. Lars Ilstam håller i 

detta. 

 5/12 i stället för 28/11 Föredrag om två svenskar som betytt mycket för Sveriges 

utveckling, Jonas Alströmer och Christoffer Polhem. Leif Stockselius håller i detta. 

 12/12 istället för 14/12.  Traditionsenlig information från företagen Combitech/Saab. 

Därefter julbord på Futurum 

 

 

§6 Övriga frågor (bl. a TELUB arkivet) 

 

Ett antal frågeställningar som ett resultat av vårt besök i TELUB arkivet kvarstår bl a   

 Viktigt att kartlägga vem som äger arkivet och hur länge det kan vara kvar på 

nuvarande plats. Vad händer när hyreskontraktet för lokalen går ut?  

 Sune tar dialog med kommunen vad gäller föreningsarkiv. Kan materiel flyttas dit vid 

behov? Bestämdes att bjuda in representant från Kulturarkivet till ”Telub” för att 

skapa sig en uppfattning vad som finns i arkivet. Även frågor kring ”rullarkiv” tas 

upp. Sune håller i frågan och tar hjälp av Thomas Ragnarsson 

 Sune, Christina och Lars tar tag i frågan med ortsrådet. 

 Hårddisk med TELUB tidningar (Inblicken) som Carsten försökt analysera lämnades 

kvar i förrådet. Carsten tar dialog med Hänsel vad gäller hårddisken. 

 Vad gäller ”hönsnätsförrådet” tar följande ansvar för ”städning”: Lars Larsson, Stellan 

Ekberg, Lars Ilstam och Leif Stockselius. Lars Larsson förslår tidpunkt under hösten. 

Vi avvaktar Lars förslag till tidpunkt. 

 Werner efterlyste frivillig för fortsatt hantering och förnyelse av bildspelshanteringen. 

Mötet beslutade att Björn Bengtsson tar ansvar för detsamma efter introduktion av 

Werner. Björn har accepterat detta förtroendeuppdrag. 

 

§7 Information till medlemmarna 
 

Ingen speciell information utöver vad som framgår av protokollet är aktuell i nuläget. 

Två av våra medlemmar har slutat sin jordevandring. Dessa är Martin Ekdahl och Gösta 

Hellberg. 

 

§8 Nästa möte 
 

Nästa styrelsemöte är den 2/11 i samband med PM-besöket. Plats enligt kallelse. 

 

§9 Mötets avslutning.  
 

Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Vid tangentbordet    Justeras 

 

……………………………………  ……………………………………… 

Leif Stockselius    Stellan Ekberg 

 


