Styrelsemöte 1, 2021 (sammandrag)
Tid: 2021-01-21
Plats: Digitalt via Zoom (app ZOOM cloud meetings)
Kallade ledamöter:
Börje Green
Björn Bengtsson
Bengt Brock
Stellan Ekberg
Börje Gustafson
Solveig Karlsson
Christina Lönnblom
§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 7-20)
Ordföranden gick igenom protokollet vid mötet, vilket godkändes och
lades till handlingarna.
§4. Ekonomi
Kassören redovisade det ekonomiska läget som är gott.
Anskaffning av ny bärbar dator till Veteranklubben
Klubbens nuvarande dator har också uppnått Veteranstatus.
Beslut: Björn får i uppdrag att anskaffa dator, 14-15 tum, i prisklass
mellan 5.000:- och 7.000:-.Mötet beslutade också att inskaffa senaste
versionen av programvaran Microsoft Office med egen licens (ej
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prenumeration).
Antal medlemmar
Klubben har idag 147 medlemmar.
§5. Årsmöte
Tidpunkt, lokal, mötesordförande
Årsmötet är planerat att genomföras den 29/3 under förutsättning att det
är möjligt på grund av, vid tillfället, rådande Coronaläge.
Beslut: Bengt preliminärbokar lokal St Sigfridslogen.
Beslut: Stellan tar kontakt med Per Torphammar angående föreläsning i
samband med Årsmötet.
Beslut: Börje Gustafson kontaktar Örjan Eriksson för att fråga om han
kan ställa upp som ordförande vid årsmötet.
Övriga programpunkter
Beslut: Vårupptakten ställs in.
Beslut: Björn lägger preliminära datum för ev övriga programpunkter på
Veteranklubbens hemsida.
Dokument
Solveig skickar ut ekonomiska dokument till Styrelsen före Årsmötet.
Valberedningens förslag skickas också ut före Årsmötet.
§6. Övriga frågor




Solveig föreslår att en person väljs in, som tillägg till medlemmarna
i nuvarande styrelse, för att läras upp i kassörsrollen. Solveig
kontaktar Börje Gustafson med förslag till ev person/er.
Mötet framförde att man, i samband med Årsmötet, önskar att Börje
Green kvarstår som Ordförande.

§7. Nästa möte
Preliminärt möte angående Valberedningens förslag genomförs i början av
mars, förslag måndag 8/3 kl 10.00.
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Preliminärt äger nästa styrelsemöte rum måndagen den 29 mars, kl
09.00, i samband med Årsmötet kl 10.00 i lokal St Sigfridslogen.
§8. Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid tangentbordet

Justeras

……………………………………
Christina Lönnblom

………………………………………
Börje Green
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