Styrelsemöte 3 2020-06-16 (sammandrag)
Tid: 2020-06-16
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan (Smedjegatan 3, Växjö)
Kallade ledamöter:
Börje Green
Björn Bengtsson
Bengt Brock
Börje Gustafson
Solveig Karlsson (via telefon)
Christina Lönnblom
Stellan Ekberg har anmält förhinder att delta.
§1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Börje Green hälsade de närvarande välkomna och
öppnade mötet.
§2. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
§3. Föregående mötesprotokoll
Konstaterades att protokoll från Styrelsemöte nr 2 inte har distribuerats.
Ordföranden gick igenom protokollet vid mötet. Beslutades att Börje
kontaktar journalisten för vidare diskussioner angående ett ev inlägg.
Årsmötesprotokoll och konstituerande möte godkändes och lades till
handlingarna.
Christina scannar:

1. undertecknat protokoll nr 2
2. undertecknat årsmötesprotokoll
3. undertecknat protokoll från konstituerat möte

och skickar det till samtliga medlemmar. Björn lägger upp protokollen på
hemsidan.
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§4. Ekonomi,
Lägesrapport
Kassören redovisade det ekonomiska läget som är gott.
Medlemsavgift 2021,
8 medlemmar har inte betalat medlemsavgiften och har valt att lämna
klubben. Ytterligare 15 st har inte betalat medlemsavgiften och inte hört
av sig. En ny medlem tillkom 2020 och vi är 161 medlemmar i dagsläget.
Vid årsmötet för 2021 tas beslut om storlek för medlemsavgift 2021
eftersom vi haft många inställda möten under våren p g a pandemin.
Ordförandens förslag är halverad avgift vilket godkändes av styrelsen.
Börje skriver en motion om detta. Efter 2021 beslutas om medlemsavgift
för kommande år.
§5. Höstens program
Vårens program som fastställdes på årsmötet, fick ställas in på grund av
Coronapandemin. Stellan har sänt ut ett förslag med 2 alternativa
programpunkter för mötet den 27/11.







Måndagen den 31/8, Höstupptakt med presentation av förslag
på höstens aktiviteter samt musik av Anders Lennartsson,
musik i ”Jan Johanssons fotspår”
Tisdagen den 22/9, Besök av Karl-Gustav Kungberg som
föreläser om sina FN-uppdrag
Måndagen den 26/10, Besök av Lydia Svensson, fd Nunna
Tisdagen den 24/11, Besök av Per Torphammar tidigare
Telubare, tema Öresundsbron. Beslutades att föredrag av Mats
Jäderberg centrumchef Grand Samarkand flyttas till våren
2021.
Vecka 51, jullunch, beslutades till tisdag 15/2 alternativt
onsdag 16/12 alternativt torsdag 17/12, kl 11-15.
Ordföranden stämmer av med företaget angående jullunchen
och föredragshållare. Diskuterades att byta plats för
jullunchen.
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Beslut: vi undersöker om det finns en alternativ plats för
jullunchen med kapacitet för ca 100 pers. Bengt ringer
Gransholm och Öjaby Herrgård. Börje ringer Villa Vik och La
Castellina.

§6. Övriga frågor


Beslutsbilaga till protokoll (utformning).
Beslut: Christina skriver förslag till nästa möte ev indelad i kategori,
räknat från möte 1 2020. Bilagan ska upprättas årligen.



Utformning av reseräkning
Beslut: Ordföranden skickar förslag till reseräkning till
styrelsemedlemmarna för beslut vid nästa möte.

§7. Nästa möte
Preliminärt äger nästa styrelsesammanträde rum den 4/8, kl 10. 2020
men vi avvaktar rekommendationer från FHM. Solveig kollar om
Pensionärernas hus är öppet/ledigt och meddelar Ordföranden. Ev är vi på
Studieförbundet Vuxenskolan i stället.
§8.Sommarbrev
Björn gör förslag till sommarbrev till medlemmarna samt skickar det till
Ordföranden för godkännande.
§9. Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid tangentbordet

Justeras

……………………………………
Christina Lönnblom

………………………………………
Börje Green

3

