Styrelsemöte 2017-3

(2017-03-13)

Tid: 2017-03-13 kl:09.00-10.00
Plats: Pensionärernas Hus, Skyttegatan, Växjö
Närvarande:
Christina Lönnblom
Solveig Karlsson
Björn Bengtsson
Stellan Ekberg
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
Bank
Plusgiro

1.866: 31.697:21.125:-

Noterades att SAAB/Combitech stöd till föreningen (15.000:-), har
inbetalats till konto i bank. Beloppet ingår i ovan redovisade belopp på
Plusgirot.
Lars redovisade att i dagsläget fattas 33 st medlemsavgifter. Skall vara
inbetalade före 31/3.
§5 Föreningens program
Stellan Ekberg har sammanställt en mapp med samtliga möten/utflykter
där var och en kan anmäla sitt deltagande inklusive golftävlingen.
Anmälan om deltagande kan göras på hemsidan.

Enligt tidigare beslut sponsrar föreningen priser i golftävlingen med ett
takbelopp på 800:Vår resan till beredskapsmuseet samt Sofiero kostar enligt nuvarande
beräkningar (kostnad per person),
Beredskapsmuseum: 240:- inkl. lunch
Sofiero
90:- entré
Sofiero
Guide
95:Bussresa ToR
ej klart för stunden
Beslut om eventuell subvention till medlem samt kostnad för medföljande
är ej klart för närvarande, beslut kommer efter senare styrelsemöte.
§6 Övriga frågor
 Beträffande föreläsare på SeniorUniversitetet (SUV), 2 ggr 45
minuter med fika emellan, om avknoppningar och företagsbildningar
från AB Teleunderhåll och efterföljande företag till nuvarande
SAAB/Combitech. Christina kontaktar de personer som vi i styrelsen
diskuterade och föreslog som lämpliga. SUV ser gärna två
föredragshållare. Verner och Christina håller i nödvändiga kontakter
med SUV.
 Christina, Sune och Leif träffade Per-Olof Andersson, Kulturparken
Småland den 27 februari. Mötet genomfördes i Veteranklubbens
arkiv på Ljungadalsgatan. Kulturparken Småland är villiga att ta
hand om materielen i vårt arkiv. När detta är gjort behöver vi inte
längre densamma. Christina undersöker om Combitech kan ersätta
Kulturparken med 600: -/år.
 Björn jobbar oförtrutet vidare med vår hemsida som fungerar bra
idag. Påminnes om att där finns anmälningslistor för våra
kommande begivenheter.
§7 Information till medlemmarna
Ingen information att lämna för tillfället.
§8 Nästa möte
Nästa styrelsemöte, och klubbmöte, tisdagen den 11 april klockan 09.00
respektive 10.00
§10 Mötets avslutning
Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Mötessekreterare

Justeras

……………………………………
Leif Stockselius

………………………………………
Christina Lönnblom

