Styrelsemöte 2017-6

(2017-06-08)

Tid: 2017-06-08 kl:10.00
Plats: Futurum, Ljungadalsgatan, Växjö.
Närvarande:
Christina Lönnblom
Solveig Karlsson (ej närvarande)
Björn Bengtsson
Stellan Ekberg
Lars Ilstam
Carsten Nilsson
Leif Stockselius
§1 Mötets öppnande
Ordförande Christina Lönnblom hälsade de närvarande välkomna och
öppnade mötet i samband med intagande av kaffe och en välsmakande
smörgås
§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

12846: - (896: -)
31697: - (31697: -)
22622: - (19672: -)

Lars redovisade att i dagsläget är vi 168 medlemmar enligt uppdaterat
medlemsregister. Samtliga nuvarande medlemmar har erlagt
medlemsavgiften. Den stora kassaförändringen beror på att ett antal
kostnader för vårutflykten inte bokförts ännu.
§5 Föreningens program
Styrelsens önskan är att deltagande skall anmälas på möten/utflykter.
Anmälan kan göras på hemsidan.
Golftävlingen som genomfördes den 18/5 under gassande sol vanns
solklart av Stig Johnsson. Grattis.

På hemsidan återfinns flera bilder från vårutflykten till Beredskapsmuseum
och Sofiero. Resan var mycket trevlig och uppskattad. Tyvärr drabbades vi
av några avbokningar i elfte timmen vilket gav ett litet underskott. Detta
täcks av föreningen.
Höstens aktiviteter beslutades preliminärt enligt följande:
 4/9 kl. 10.00. Höstupptakt, Styrelsen samlas 09.00. Föredrag över
två stora svenskar, John Ericsson och Carl Wilhelm Schele. Ansvarig
Leif Stockselius.
 26/9 Preliminärt: Informationssäkerhet generellt och i vardagen
 30/10 Preliminärt: En resa i ord och bild på den gamla järnvägen
från Karlshamn till Växjö.
 17/11 Musical, Jesus Christ, Superstar.
 5/12 Preliminärt: Säkerhetsläget i Europa, omvärldsbevakning.
 12/12 Jullunch.
§6 Övriga frågor


Beträffande föreläsare på Senior Universitetet den 21/11 kl. 13.30
(SUV), 2 ggr 45 minuter med fika emellan, om avknoppningar och
företagsbildningar från AB Teleunderhåll och efterföljande företag till
nuvarande SAAB/Combitech. Örjan Eriksson kommer att vara
huvudföreläsare. Rolf Dahlberg, nuvarande VD för Confido, har
också lovat ställa upp. Lars Larsson och Lennart Larsson inbjuds
tillsammans med styrelsen att åhöra generalrepet från nämnda
föredragshållare. Tid e.s.o.



Veteranklubbens arkiv på Ljungadalsgatan, och som Kulturparken
Småland är villiga att ta hand om, behålls på ”Telub” tills vi vet
vilket underlag Örjan behöver för föreläsningen. Beträffande det s.k.
”Hönsnätsförrådet” avvaktar vi med åtgärder även här tills efter
nämnda föredrag på SUV.

§7 Information till medlemmarna
Ingen information att lämna för tillfället.
§8 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 4/9 kl. 09.00. Klubbmötet startar kl. 10.00,
plats Pensionärernas hus.
§9 Mötets avslutning
Mötesordföranden tackade deltagarna, avslutade mötet och önskade
styrelsen en trevlig sommar.
Mötessekreterare

Justeras

……………………………………
Leif Stockselius

………………………………………
Christina Lönnblom

