
Tid:2018-Il-27
Plats: Pensionärernas hus, Skyttegatan, Växjö.

Närvarande:

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

51. Mötets öPPnande

Ordforande Christina Lönnblom hälsade de närvarande välkomna och

öppnade mötet.

$2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagord ni ng faststä lldes.

53. Föregående mötesProtokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

$4. Ekonomi, lägesraPPort

Kassören redovisade det ekonomiska läget som fÖljer:

Bank 27697:- (27697: -)
Plusgiro L4268:- (15170: -)

En ny medlem har tillkommit viket innebär att vi nu är 181 medlemmar i

klubben.
Huvudpunkt för mötet utgjordes av kassörens lägesrapport och

genomgång av resultat för 2018 (hittills) och budget fÖr 2019.



Vår kassör redovisade ett klaft och lättforståeligt underlag för punkten. Vi

i styrelsen ger kassören en eloge för framtagen redovisning.
Delar av detta underlag kommår att redovisås på kommande årsmöte och
tillika användas som underlag for äskande av stöd från företaget.

$5. Föreningens Program

Höstens programpunkter och uppstart nästa år är enligt följande:

t t7lL2 kl 12.00. lullunch. Särskild kallelse kommer
. 9/L kl. 10.00 Möte på Futurum för planering av vårens aktiviteter.
. LS/L kl. 10 Vårupptakt för fastställelse av vårens program.
. Lt/z kl. 10.00 Årsmöte.

56. övriga frågor

o QR-kod: Som ett komplement vid Swish-betalningar har Björn tagit
fram en s.k. QR-kod som kan användas vid betalning av t ex

medlemsavgift, jullunch och övriga aktiviteter. Styrelsen tog beslut

om att införa denna mojlighet vid jullunchen. Betalning kan

naturligtvis göras enligt tidigare alternativ, t ex plusgiro. Vi försöker

i möjligaste mån undvika kontanthantering.

. Bruttolistan för aktiviteter kommer att ligga framme vid jullunchen

och vi ber våra medlemmar att komma med forslag till nya

aktiviteter for kommande år.

. Klargörande av hantering av föreningens protokoll: Original av

mötesprotokoll arkiveras hos sekreteraren och kopia hos kassören.

Nuvarande ordförande har dessutom kopia av protokollen. Protokoll

läggs ut på vår hemsida, i nuläget av Björn, i samband med

undertecknande.

Sune har erhållit en stor mängd fotografiskt material från en tidigare
anställd. Detta material kommer att ligga framme vid jullunchen så att
intresserade kan ta det de är intresserade av.

$7. Information till medlemmarna

Ingen särskild information finns för tillfället.



$8. Nästa möte

Beslutades att nästa styrelsesammanträde ska äga rum den 15/1 ,2019
kl 09.00 i Pensionärernas hus.

$9. Mötets avslutning

Ordförande tackade for visat intresse och avslutade mötet.
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Christina Lönnblom


