Styrelsemöte nr1, 2019-01-15 (sammandrag)
Tid: 2019-01-15, kl 09.00-09.45
Plats: Pensionärernas hus, Växjö
Kallade:
Björn Bengtsson
Stellan Ekberg
Solveig Karlsson, frånvarande sjuk
Christina Lönnblom
Carsten Nilsson
Leif Stockselius, frånvarande pga semester
Bengt Brock
Sune Ekstrand
§1

Ordförande Christina förklarade mötet öppnat och hälsade alla
välkomna.

§2

Dagordning godkändes av mötet och utsänt enligt stadgarna.

§3

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi med mera, redovisning per den 2019-01-14
Föreningen har nu 181 medlemmar
100 medlemmar har per dags dato betalat sin medlemsavgift
för 2019 om 150 kr.
Kassören kommer snarast att skicka aktuell medlemslista till
styrelsen.

§5

Föreningens program.
Styrelsens förslag till vårprogram 2019 kommer att presenteras
för föreningen på stundande upptaktsmöte.

§6

Övriga frågor.
a/ Förtydligande av hur original av protokoll hanteras och
arkiveras, tidigare klarlagt i styrelseprotokoll nummer 8 2018.
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b/ Hur hanterar vi Facebook-kontot (FB), FB kontot tas över av
Carsten Nilsson och används primärt för att uppmärksamma
möteshändelse kompletterad av bild samt länk till föreningens
hemsida för utökad information samt flera bilder.
c/ Förslag till medlemsavgift för år 2020, styrelsen föreslår
oförändrad avgift (150 kr per medlem och kalenderår).
d/ Utskick till medlem som saknar e-post adress, Bengt Brock
tar över ansvaret för detta från Christina L.
e/ Utskick av dokument till årsmötet, Björn B undersöker hur vi
gjorde under 2019 och mötet beslutade att vi gör på samma
sätt för 2019. (Kommentar: Efter mötet tog ordföranden
kontakt med revisor som påpekade att årsredovisningen och
resultaträkningen ska bifogas kallelsen till Årsmötet, vilket
åtgärdades av Björn).
Ny, Anmälan av ny medlem, via hemsida, ska gå till kassören
som upprättar medlemsregister samt ser till att medlemsavgift
betalas in till föreningen.
Ny2, Kontakt och bokning av pensionärernas hus utförs av
kassören, på grund av tidigare tveksamheter är det viktigt att
bokning kontrolleras genom visuell kontroll av
bokningskalender i husets kök.
Ny3, Om vi framöver blir trångbodda i Pensionärernas hus, max
70 deltagare i möteslokalen, bör vi undersöka eventuell ny
lokal. Bengt B undersöker möjlig ny lokal, eventuellt i lokal
inom SAAB/Combitech. Redovisning på nästa styrelsemöte.

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna

…………………………………………………..
Carsten Nilsson V. Sekreterare
Justeras
………………………………………………….
Christina Lönnblom Ordförande
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