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Styrelsemöte 6, 2021 (sammandrag) 
 
Tid: 2021-10-05 
Plats: Logen S:t Sigfrid (Norrgatan 17) 
 
Kallade ledamöter: 
Börje Green 
Björn Bengtsson 
Bengt Brock (ej närvarande) 
Stellan Ekberg 
Börje Gustafson  
Solveig Karlsson  
Jonas Nordstrand 
Christina Lönnblom  
 
 
§1. Mötets öppnande 
 
Föreningens ordförande Börje Green hälsade de närvarande välkomna och 
öppnade mötet. 
 
§2. Fastställande av dagordning 
 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§3. Föregående mötesprotokoll (protokoll nr 5-2021) 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§4. Ekonomi 
 
Kassören redovisade det ekonomiska läget som är fortsatt gott. 
 
5. Medlemsläge 
 
Klubben har idag 135 medlemmar.  
 
Medlemslistans innehåll diskuterades. Mötet kom fram till att viktigast är 
medlemmens namn, e-postadress och mobilnummer. 
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§6. Programförslag våren 2022 
 

 Upptaktsmöte torsdagen den 13/1, förslag till föredragshållare: 
Maria Jernbäcker 

 Årsmöte 17/2 
 Tisdag 15/3, förslag till föredragshållare: Mats Jäderberg, Grand 

Samarkand 
 Måndag 11/4, förslag besök av poliser som berättar om sitt arbete 
 I maj/juni resa till Hanö från Nogersund, med lunch och aktivitet 

§7. Övriga frågor 
 
Jullunch förslag 
 
Förslag till julmiddag och aktivitet är onsdagen den 8/12, 2021. 
Plats för julmiddagen diskuterades och beslutades att följande personer 
undersöker hur många personer som kan inrymmas och kostnad för 
julmiddag på följande platser: 
 

 Jonas undersöker Öjaby Herrgård 
 Solveig undersöker Kök11 
 Thomas kollar Logen S:t Sigfrid 

Beslutades också att det inte görs någon film för året 2021 p g a inställda 
aktiviteter i Pandemins spår. 
 
Hur öka medlemstalet? 
 
Frågan diskuterades och det konstaterades att företaget har genomgått 
stora förändringar under årens lopp och man kanske inte känner samma 
tillhörighet som tidigare till det gamla Telubnamnet. Nuvarande 
medlemmar blir äldre. Pandemin har också medverkat till viljan att träffas 
i grupp minskat. 
 
Jonas föreslog att man bör göra en enkät till medlemmarna om förslag till 
aktiviteter för att öka intresset för föreningen. 
 
§8. Nästa möte  
 
Tisdag 2021-11-16 med start kl. 10,00 och föredrag av Samuel Palmblad. 
Efter föredraget vidtar styrelsemöte som denna gång blir ett mer 
arbetsmöte 
Plats: Pensionärernas Hus, Skyttegatan Växjö. 
 
§9. Mötets avslutning 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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Vid tangentbordet   Justeras 
 
……………………………………  ……………………………………… 
Christina Lönnblom   Börje Green 
 


