Vattenfalls Ringhalsveteraner
PROTOKOLL

Från styrelsesammanträdet 2012-04-27

Närvarande: Jan Troedsson
Ingrid Larsson
Lars Nylander
Anders Nordman
Knut Wetterberg
Marita Carlsson
Sten Bergman
Jan Nilsson

ordf
v.ordf.
sekr.
kassör
klubbmästare
suppleant
(ej närv.)
”
(ej närv.)
webbmaster

Mötets öppnande
Jan öppnade mötet och hälsade oss välkomna. Dagordningen för mötet
godkändes.
1.

Föregående mötes protokoll samt åtgärdslista
Under övriga frågor punkten 7.: Knut meddelade att julbordet är planerat till den
4/12 i st.f den 6/12.
Anders har köpt in en ny bandspelare. Beslutades att Jan T. förvarar den t.v.
Kerstin Björklund väntar på redigering av frågeformulär för intervjuer. T. Bohl
har uppdraget.
Knut meddelade att resan till Skövde är inplanerad den 5/9.
Protokollet lades till handlingarna.

2.

Rapporter och skrivelser
Brev från Hallands bildningsförbund har inkommit. Inbjudan till möte i Varberg
den 14/5 kl.11.00 där vår- och höstprogram presenteras. Knut närvarar.
Jan T. har fått en skrivelse från veteraner i Uppsala. Fråga om hemsida har
ställts till mötet den 9/5. Jan delger de övriga veteranföreningarna brevet.
Skrivelsen arkiveras.
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3.

Ekonomi

3.1

Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi är god.

3.2

Anslagsansökan för 2013
Jan och Anders sammanställer denna. Verksamhetsberättelse för 2011 bifogas.

4.

Medlemsläget
303 medlemmar varav 24 nya sedan den 4/4. 16 av dessa har ej fått utskicket
med programfolder och medlemskort. Lars gör ett nytt utskick till dessa med en
notering om ändringar i programfoldern. (Åtgärdslistan)
Uppdatering av medlemslistor skickas av Anders till styrelsens medlemmar.

5.

Resor
Den inställda resan till Finland omplaneras till augusti (v33). Preliminärt 13/816/8. Knut kontaktar S&S resor. Kontakten med Olkiluoto sköts av
researrangören. Lars skickar mail avseende kontaktperson. Beslutades att de
som anmälde sig till vårresan har förtur med förbehållet att svara inom en vecka
efter utskick. Sedan är det i vanlig ordning ”först till kvarn” som gäller.
Resan till Ryttmästarbostället i Skövde den 5/9.
Lars och Knut sammanställer inbjudan till båda dessa resor. Utskick till
medlemmarna göres senast sista veckan i maj. Anmälningar tas emot av Ingrid.
Svar på frågor om resorna förmedlas av Knut.
Ingrid berättade om besöket på Torna gård. 20 medlemmar hade hörsammat
inbjudan. Besöket var lyckat. Ingrid ger ett inspel till ”I strömmen”.

6.

Utbildning
Inga önskemål inkomna.

7.

Övriga frågor
Styrelsens arbetsfördelning hänskjuts till nästa styrelsemöte
Avstämning av läget inför mötet med veteranföreningarna den 3/5. Alla
förberedelser är klara.
Medlemmar från Stenungsund, Motala, Trollhättan, Västerås, Forsmark och
Stockholm har hörsammat inbjudan. Totalt 19 personer.
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8.

Övrigt, övrigt
Diskussion om underhållning till julbordet. Ingrid kollar vidare.
Inspel från Kjell Isaksson avseende aortakontroll lägges ut på vår hemsida.
Jan N. ombesörjer detta.
Jan aviserade att han tänker ge oss en lektion i dokumenthantering.

9.

Nästa möte
Nästa möte har flyttats från den 16/8 till den 9/8.
Ordförande avslutade mötet. Därefter intog vi gemensam lunch.

Vid protokollet

Justeras

Lars Nylander

Jan Troedsson

Kopia: 2012-04-29 Jan N
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