Styrelsemöte 6, 2020-09-22 (sammandrag)
Tid: 2020-09-22
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan (Smedjegatan 3, Växjö)
Närvarande ledamöter:
Börje Green
Björn Bengtsson
Bengt Brock
Stellan Ekberg
Börje Gustafson
Solveig Karlsson
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 (protokoll nr 5)
Ordföranden gick igenom protokollet vid mötet.
Ordföranden sänder wordfilen av protokollet till Björn för införande på vår
hemsida. Christina arkiverar originalet.
§4. Ekonomi
Lägesrapport
Kassören redovisade det ekonomiska läget som är fortsatt gott.
Solveig tog upp frågan om att ev ta kontakt med de medlemmar som inte
hört av sig om fortsatt medverkan vid våra möten. Beslut: Björn skriver
brev till medlemmar som inte hört av sig.
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§5. Ev ersättning/gåva till föreläsarna
Revisorerna vill kunna hitta beslut angående de ersättningar/gåvor som
utges till föreläsare. T ex Lydia kan betalas via Studieförbundet
Vuxenskolan eftersom hon inte har egen firma. Föreläsare Karl-Gustav
Kungbergs ersättning, 999:-, godkändes av styrelsen.
§6. Höstens ev fortsatta aktiviteter
Frågan är om vi kan fortsätta att hålla föreläsningar eftersom så få
anmäler sig till våra aktiviteter p g a Coronapandemin. Diskuterades om
att ställa in övriga aktiviteter tills vi beslutat om vi ska kunna genomföra
jullunchen.
§7. Övriga frågor
Avstämning med företaget angående Klubbens fortsatta aktiviteter p g a
Corona diskuterades. Ordförande tar kontakt med ortsrådet.
Solveig menar att det är intressant att få aktuell information från de
företag som vi arbetat i. Beslut: vi följer utvecklingen av Corona och
beslutar vid nästa möte. Bengt Brock och Ordförande kollar upp de platser
för jullunch som diskuterats vid tidigare möten.
§8. Nästa möte
Om inget annat meddelas äger nästa styrelsesammanträde rum den
17 november, kl 10.00 på Studieförbundet Vuxenskolan.
§9. Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid tangentbordet

Justeras

……………………………………
Christina Lönnblom

………………………………………
Börje Green
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