
Stvrels,emöte 7 2O 18-O9-26

Tid: 2018-09-26
Plats: Pensionärernas hus, Skyttegatan, Växjö.

Närvarande:
Christina Lönnblom
Solveig Karlsson
Björn Bengtsson
Stellan Ekberg
Carsten Nilsson
Bengt Brock
Leif Stockselius
Sune Ekstrand (särskilt inbjuden)

$1. Mötets öppnande

Ordförande Christina Lönnblom hälsade de närvarande välkomna och
öppnade mötet.

$2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes med mailledes tillkommande punkter
rörande dokumentation i "hönsnätsförrådet" och Referat från aktiviteter.

$3, Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

$4. Ekonomi, lägesrapport

Kassören redovisade det ekonomiska läget som följer:

Bank 27697:- (27697: -)
Plusgiro 15170: - (16328: -)

Två nya medlemmar har tillkommit viket innebär att vi nu är 180
medlemmar i klubben.



$5. Föreningens program

Höstens programpunkter och uppstart nästa år är enligt följande:
. 29/LO Kony Södrings fotomuseum i Tingsryd. Kallelse kommer. Christina

medtager 'Tackdiplom" tilI Kony. Tidigare Altl, Hönsalottas Iuffarmuseum,
Boda glasbruk flyttas till vårprogrammet,

. 27/11 Arne Runehagen f.d. Smittskyddsläkare Region Kronberg. Solveig
införskaffar lämplig gåva till föredragshållaren.

. L7/L2 Kl. 12.00. Jullunch. Särskild kallelse kommer.

. 9/L Kl. 10.00 Styrelsemöte på "Futurum" för planering av vårens
aktiviteter. Stellan bokar.

. L5/1k|. 10 Vårupptakt för fastställelse av vårens program i

Pensionärernas hus.
. LL/Z kl. 10.00 Årsmöte i Pensionärernas hus.

g6. övriga frågor

Ordföranden tar dialog med företaget gällande ev känsliga dokument i

"hönsnätsförrådet", d v s angående risken att det kan finnas kvar
personkänslig information som inte bör komma till utomstående till del.

Björn har av styrelsen fått fullmakt att köpa in programvara till ett nytt
bildarkiv på hemsidan.

Beträffande "Referat från aktiviteter" på hemsidan beslöts att den får byta
namn till "Info från aktiviteter" och endast uppdateras vid behov.

$7, Information till medlemmarna

Ingen särskild information finns for tillfället.

$8. Nästa möte

Beslutades att nästa styrelsesammanträde ska äga rum den 27/t1 09.00
på Pensionärernas hus. Därefter kl. 10.00 programpunkt enligt ovan.

$9. Mötets avslutning

Ordförande tackade for visat intresse och avslutade mötet.
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Christina Lönnblom


