
 
 
 

 
 

 
Styrelsemöte 2017-10 (2017-12-05)   
 
Tid: 2017-12-05 kl:09.00 
Plats: Pensionärernas hus, Skyttegatan, Växjö. 
 
Närvarande: 
Christina Lönnblom 
Solveig Karlsson  
Björn Bengtsson  
Stellan Ekberg (ej närvarande) 
Lars Ilstam 
Carsten Nilsson (ej närvarande) 
Leif Stockselius  
Sune Ekstrand (särskilt inbjuden) 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande Christina Lönnblom hälsade de närvarande välkomna och 
öppnade mötet. 
 
§2 Fastställelse av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§3 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna 
 
§4 Ekonomi lägesrapport 
Kassören redovisade det ekonomiska läget som följer, föregående månad 
inom parentes. 
 
Kassa 836: - (1762: -)       
Bank 31697: - (31697: -) 
Plusgiro 12480: - (2182: -)    
 
Vi har idag 174 medlemmar enligt uppdaterat medlemsregister. 
Utöver ovan redovisade tillgodoinnehavande har vi erhållit 3000: - från 
SUV för det föredrag som Örjan Eriksson och Rolf Dahlberg genomförde 
där den 21/11. Då ingen av dessa vill ha arvode beslutade vi att donera 
summan till Kyrkans Julgåva. De delar varje år pengarna till behövande 
familjer. Vi tackar Örjan och Rolf för denna nobla välgörenhetsgest. 
 
§5 Föreningens program 
 
Styrelsens önskan är att deltagande skall anmälas på möten/utflykter 
kvarstår. Anmälan om kan göras på hemsidan. 



 
 
Höstens aktiviteter genomförs enligt följande:  

 
 5/12 Säkerhetsläget i Europa, omvärldsbevakning. (Ansvarig 

Thomas Ragnarsson) 
 12/12 Jullunch. Anmälningstiden för julbordet har utgått. 

 
 
§6 Övriga frågor 
 

 Beträffande föreläsare på Senior Universitetet den 21/11 kl. 13.30 
(SUV), 2 ggr 45 minuter har genomförts. Se även § 4 
 

 Veteranklubbens arkiv på Ljungadalsgatan som Kulturparken 
Småland är villiga att ta hand om bearbetas vidare. Beträffande s.k. 
”Hönsnätsförrådet” har vi påbörjat hanteringen av all materiel som 
finns där. Vår första insats gjordes den 4/12 kl. 13.30  
Ytterligare insatser gör under våren 2018. 

 
§7 Information till medlemmarna 
 
Ingen särskild information att lämna för tillfället. Dock enades vi om 
följande preliminära mötestidpunkter för vårens möten: 
 

 8/1 Styrelsemöte kl. 10.00, för detaljplanläggning av vårens 
program Plats: Pensionärernas hus. OBS Endast styrelsen deltar. 

 15/1 Upptaktsmöte 
 13/2 Årsmöte 
 12/3 
 10/4 
 7/5 
 30/5 Resa? 

 
Glöm inte att komma med förslag till program i Stellans ”bruttolista”. 
 
§8 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är den 8/1 kl. 10.00, plats Pensionärernas hus. 
 
§9 Mötets avslutning 
Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Mötessekreterare   Justeras 
 
……………………………………  ……………………………………… 
Leif Stockselius   Christina Lönnblom 


