
 
 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 6 2019-09-02 (sammandrag) 
 
Tid: 2019-09-02 
Plats: Pensionärernas hus, Skyttegatan, Växjö. 

 
Närvarande: 

Börje Green 
Björn Bengtsson 

Solveig Karlsson 
Bengt Brock  
 

§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 5 godkändes och lades till 

handlingarna. 

 
§4. Ekonomi, lägesrapport 

 
Kassören redovisade det ekonomiska läget som ser bra ut. 

 
Vi är idag 170 medlemmar.  

 
§5. Föreningens program 

 



Styrelsens förslag på aktiviteter för hösten 2019 som presenteras för 
medlemmarna vid dagens "Upptaktsmöte" för beslut följer enligt nedan. 

 

• Måndagen den 2 september kl 10:00. 
 Plats: Pensionärernas hus 

 
Upptaktsmöte med presentation av styrelsens förslag till höstens aktiviteter 

samt visning av en video från Telub 1989.  
 

 
• Tisdagen den 24 september kl 10:00 

Plats: bestäms senare. 
 

Stadsvandring  
 

 
• Onsdagen den 16 oktober kl 10:00 

Plats: Pensionärernas hus 

 
"När Östdanmark blev sydsvenskt" föredrag av Marcus Bernhardsson 

 
 

• Måndagen den 28 oktober kl 10:00 
Plats: Pensionärernas hus 

 
"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. 
 

 
 

 
 

§6. Studieförbundet Vuxenskolan (SV) samarbete 
 



SV välkomnar ett samarbete. Möjligt att fakturera föredragshållare via SV. 
Möjligt att hyra lokal (50pers) vid behov.  

Börje återkommer med kontaktperson. 
 

§7. Kriterier för avgiftsbefrielser 
 

Styrelsebeslut tas för varje enskilt fall, 
 

§8. Övriga frågor 

 
Inga. 
 

§9. Information till medlemmarna 
 

- Höstens program presenteras för godkännande. 
 

- Förslag från medlemmarna på ytterligare aktiviteter som kan tillföras 
"bruttolistan". 

 
Följande föreslogs: 

- Föredrag "Robust kommunikation" Peter Koinberg 

- Svampexkursion, Ann-Christin Nykvist(?) 
- Föredrag "FN soldat i Kongo" ? Kungberg (polis) 

- Resa "Fem gårdar på Österlen". Mat och dryck. 
- Resa  besök på Vandalorum och stadshotellet (k-märkt) i Värnamo. Konst 

och design. 
- "Gripshunden" Galjonsfigur funnet på vrak utanför Ronneby. Undersökning 

pågår fortfarande så besök/föredrag aktuellt 2020 -2022. 
 

§8. Nästa möte  

 
Onsdagen den 16 oktober 0900 i Pensionärernas hus. 
 

 
Vid tangentbordet   Justeras 

 
……………………………………  ……………………………………… 

Bengt Brock   Börje Green 
 


