
 
 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 8 2019-11-18 (sammandrag) 
 
Tid: 2019-11-18 
Plats: Pensionärernas hus, Skyttegatan, Växjö. 

 
Närvarande: 

Börje Green 
Björn Bengtsson 

Solveig Karlsson  
Bengt Brock  

Stellan Ekberg 
Carsten Nilsson 

Leif Stockselius 
Tomas Ragnarsson, valberedningens sammankallande 

 

§1. Mötets öppnande 
 

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

§2. Fastställande av dagordning 
 

Föreslagen dagordning fastställdes.  
 

§3. Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående mötesprotokoll, Styrelsemöte 7 godkändes och lades till 
handlingarna. Beslutad reseersättning förtydligas under paragraf 4, nedan. 

 
§4. Ekonomi, lägesrapport 

 
Kassören redovisade det ekonomiska läget som ser bra ut. 

 



Vi är idag 169 medlemmar då en medlem avslutat sin jordevandring.  
 

Under denna paragraf behandlades även följande frågor: 

 
• Subvention julbord 

 
Som tidigare år kommer julbordet att subventioneras. Följande egenavgifter 

fastställdes: Medlem 200:-/person. Medföljande 300:-/person. Björn 
Bengtsson lovade att ta fram ett sedvanligt bildspel till julträffen. 

 
• Medlemsavgift för 2020 

 
Beslutades vara oförändrad d.v.s. 150: - 

 
• Budget 2020 (inför mötet med företaget) 

 
Solveig och Börje utarbetar underlag för genomgång med ortsrådet.  

 

• Beslutad reseersättning för ordförande 
 

Solveig avstämmer med revisorerna. Beslutet innebär att ordförande erhåller 
reseersättning med 350: - per resa. 

 
 

§5. Jubileum 2020 
 

I samband med budgetmötet med företaget föreslår vi att en särskild 
sponsring erhålls för genomförande av jubileet. Planering av jubileet 

bordlägges tills vidare. 
 

§6.  Vårens program och tidpunkter 
 

9/1 Planeringsmöte för styrelsen 

 
13/1 Upptaktsmöte.  ”Robust Kommunikation” Föredrag av Peter 

Koinberg 
 

10/2 Årsmöte (OBS, flyttad tidpunkt. Var tidigare 11/2) 
 

9/3  
 

6/4 
 

5/5  



 
Samtliga möten är i nuläget planerade i Pensionärernas hus. 

 

27/5 Resa 
 

Bertil Johansson ombedes planera in Golfmästerskap 
 

§7 Avstämning valberedningen 
 

Carsten Nilsson och Leif Stockselius meddelar att de avstår omval till 
styrelsen vid årsmötet pga. resor och tidsbrist. 

 
§8 Övriga frågor 

 
Avstämning skall göras med Studieförbundet Vuxenskolan om tätare 

samarbete. Eventuellt måste vår GDPR-skrivning ändras. 
 
 

§9. Information till medlemmarna 

 
Ingen information i nuläget. 
 

§8. Nästa möte  
 

Måndagen den 16 december intages traditionsenligt julbord  
med företagspresentation. Inbjudan kommer. 
 

 
Vid tangentbordet   Justeras 

 
……………………………………  ……………………………………… 

Leif Stockselius   Börje Green 
 


