
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 3 2019-03-11 (sammandrag) 
 
Tid: 2019-03-11 

Plats: Pensionärernas hus, Skyttegatan, Växjö. 

 
Närvarande: 

Börje Green 

Björn Bengtsson 
Carsten Nilsson  

Solveig Karlsson 
Bengt Brock  

Leif Stockselius 
Stellan Ekberg  
 

§1. Mötets öppnande 
 

Föreningens ordförande Börje Green hälsade de närvarande välkomna och 
öppnade mötet. 
 

§2. Fastställande av dagordning 
 

Föreslagen dagordning fastställdes. Samtidigt noterades ett antal övriga 
frågor. Dessa redovisas §6 nedan. 
 

§3. Föregående mötesprotokoll 

 
Föregående mötesprotokoll, Styrelsemöte 1, Årsmöte 2018 och 

Styrelsemöte 2 (konstituerande möte) godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
§4. Ekonomi, lägesrapport 

 
Kassören redovisade det ekonomiska läget. 

 
Totalt är vi nu 181 medlemmar (1 har tillkommit och 1 har begärt 

utträde). I dagsläget saknas några årsavgifter. Skall erläggas senast 
under april.                                                                                                                                                            

 
 

 



§5. Föreningens program 
 

Idag kommer Göran Kihlström berättar om Telekommunikation. I övrigt 

ser vårens program ut som följer:  
• 8/4 Lisbeth Eriksson berättar om systrarna Stephens på Huseby.  

• 6/5 Utflykt till Hönsa-Lottas muséum i Boda. Besöket inkluderar lunch och 

kaffe och ett föredrag. Kostnad 295:-/person 

• 28/5 vårresa till Loiusiana och Kronborgs slott. Tidig start på dagen och 

hemkomst ca 19.00 I nästa möte kommer styrelsen att besluta om 

subventionering gällande kostnaden 

Vi påminner också att lämna förslag till programpunkter till Stellans lista 

inför hösten. 
  

§6. Övriga frågor 
 

Ett antal övriga frågor behandlades (se även §2).  
Dessa var följande: 

 

• Välkomstbrevet till att söka medlemskap till Veteranerna rättas upp 

av Björn. Börje Green avstämmer texten med ortsrådet. 

• Bestämdes att inte skicka ut särskild aktivitetslista till de som 

saknar E-post. 

• Beslut om arvoden till inbjudna föredragshållare (icke medlemmar) 

kommer succesivt att tas i styrelsen, 

• Golftävling kommer att arrangeras av Bertil Johansson. Volym av 

sponsring till priser tas senare av styrelsen. 

 
 

§7. Information till medlemmarna  

 
Ingen särskild information finns för tillfället. 
 

§8. Nästa möte 
 

Beslutades att nästa styrelsesammanträde ska äga rum den 8/4 09.00 i 

Pensionärernas hus, Skyttegatan 13. 
 

§9. Mötets avslutning 

 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 

 

 



Vid tangentbordet   Justeras 
 

……………………………………  ……………………………………… 

Leif Stockselius   Börje Green 
 


