
 
 
 

 
 

 
Styrelsemöte 1 (2018-02-13)   
 
Tid: 2018-02-13.00 kl:09.00 
Plats: Pensionärernas hus, Skyttegatan, Växjö. 
 
Närvarande: 
Christina Lönnblom 
Solveig Karlsson  
Björn Bengtsson  
Stellan Ekberg  
Carsten Nilsson  
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 har förts vid några extramöten som genomförts under januari 
och februari. Mötena har föranletts av Lars Ilstam plötsliga bortgång. 
Bestämdes att protokollen från dessa extramöten arkiveras och sparas av 
styrelsen. Målet har varit att lösa frågor om fortsatt verksamhet inom 
styrelsen. Protokollen från dessa extramöten av godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
§4 Dagsläge 
 
Efter Solveigs analys framkom att det inte finns några fördelar att införa 
medlemsnummer inom veteranklubben.  
Beslutades att medlemsavgiften för 2019 blir 150: - per medlem. Vi 
föreslår detta årsmötet. Årsavgiften skall betalas senast sista mars 
aktuellt år. 
Vi har tidigare ersatt föredragshållare som inte är medlemmar 1000: -.  
För att vara korrekta ur skattesynpunkt kommer vi fortsättningsvis att 
betala max 999: -. 
Vid den genomgång som Solveig gjort har hon funnit att fyra medlemmar 
har betalat dubbel årsavgift för 2018. Beloppen kommer att återbetalas till 
respektive när Solveigs analys är klar. 
 
 



 
För att uppnå enhetlig hantering av Veteranklubbens tillgångar beslutade 
styrelsen vid Extra styrelsemöte 2018-01-25 att anskaffa Swish kopplat 
till klubbens konto. Årsavgift är 500:- och därefter 2:- per Swish. Solveig 
och Christina tar kontakt med banken för att slutföra installation av 
Swishhantering på klubbens dator. (Slutfört) 
 
 
§5 Ekonomi lägesrapport 
 
Kassören redovisade det ekonomiska läget som följer: 
 
Bank 27697: - 
Plusgiro 17069: -   
 
Ovanstående utgör den grund vi står på inför 2018. Plusgirosumman 
inkluderar bidrag från företaget om 15000: -. 
 
§6 Föreningens program 
 
Styrelsens önskan är att deltagande skall anmälas i god tid inför 
möten/utflykter kvarstår. Anmälan kan göras på hemsidan. 
Stellan redogjorde i korthet för vårens planerade aktiviteter. 
I årsmötesprotokollet framgår av styrelsen föreslagna aktiviteter efter 
beslut av dessa. 
På efterföljande årsmöte skickas anmälningslista runt för anmälan om 
deltagande. 
 
 
§7 Övriga frågor 
 
Beslutades att mötesprotokoll efter justering arkiveras hos sekreteraren. 
Beträffande städning i s.k. hönsnätsförrådet avvaktar vi besked från 
ortsrådet, som hanterar ärendet inom Företaget, innan vi går vidare. 
 
§9 Mötets avslutning 
 
Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Mötessekreterare   Justeras 
 
……………………………………  ……………………………………… 
Leif Stockselius   Christina Lönnblom 


