Styrelsemöte 7 2019-10-28 (sammandrag)
Tid: 2019-10-28
Plats: Pensionärernas hus, Skyttegatan, Växjö.
Närvarande:
Börje Green
Björn Bengtsson
Solveig Karlsson (förhinder)
Bengt Brock (förhinder)
Stellan Ekberg
Carsten Nilsson
Leif Stockselius
§1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Börje Green hälsade de närvarande välkomna och
öppnade mötet.
§ 1.1 Studieförbundet Vuxenskolan
En nytillkommen programpunkt har tillkommit i elfte timmen och vi hälsade
Henrik Fagelberg, Studieförbundet Vuxenskolan som inbjudits av vår
ordförande. Henrik gav oss mycket bra orientering av SV verksamhet och
många positiva samarbetsmöjligheter. De har mycket bra lokaler på
Smedjegatan 3 som vi har möjlighet att kostnadsfritt disponera vid olika
sammankomster. SV Kronoberg finns representerade på flera orter i länet
och ca 20-talet anställda. Här kan vi också få hjälp med bland annat
administrativa arbeten, återfakturering, tryckning mm. Under vissa
omständigheter kan vi även få ekonomiskt stöd
§2. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

§3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll, Styrelsemöte 6 godkändes och lades till
handlingarna.
§4. Ekonomi, lägesrapport
Kassören redovisade det ekonomiska läget som ser bra ut.
Sekreteraren förslog att vår ordförande, som har en nyckelroll i vårt
styrelsearbete, måste för varje möte tillryggalägga en sträcka på ca 18 mil
med bil och bör erhålla bilersättning enligt statlig norm. Deltagarna utom
ordförande röstade för detta vilket därmed beslutades.
Vi är idag 170 medlemmar.
§5. Föreningens program
•

I dag "När kriget kom till Urshult", föredrag av Samuel Palmblad

• Måndagen den 18 november kl 10:00
Plats: Pensionärernas hus
"Bluesens historia", föredrag av Mats Sturesson
• Måndagen den 16 december kl 12:00
Plats: Futurum
Traditionsenlig jullunch med företagspresentation.
•

Torsdagen den 9 januari kl. 10:00 (endast styrelsen)
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan
Planeringsmöte

•

Måndagen den 13 januari kl. 10:00
Plats: Pensionärernas hus
Vårupptakt

•

Tisdagen den 11 februari kl. 10.00 (senare ändrat till den 10/2)
Plats: Pensionärernas hus
Årsmöte

§6. Studieförbundet Vuxenskolan (SV) samarbete
Behandlades under paragraf 1.1
§7. Övriga frågor
Inga övriga frågor aktuella.
§8. Information till medlemmarna
Ingen information i nuläget.
§8. Nästa möte
Måndagen den 18 november 0900 i Pensionärernas hus.
Vid tangentbordet
……………………………………
Leif Stockselius

Justeras
………………………………………
Börje Green

