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Anteckningar från medlemsmöte 2017-09-26
Närvarande: 19 medlemmar

1. Mötets öppnande
Jörgen öppnade mötet, hälsade medlemmarna välkomna.
2. Fråga om stadgeenlig kallelse
Konstaterades att kallelse hade skett enl. stadgarna.
3. Förslag till dagordning
Godkändes framlagt förslag.
4. Val av sekreterare
Kenny Lundberg valdes till sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsman
Till justeringsman för mötet valdes Ingvar Robertsson.
6. Förslag till övriga frågor
Se punkt 14.
7. Information till medlemmarna
* ”Krubban” nedlagd, Janne Ströhm och Lenie Asp utsågs att ”titta på” lämpligt ställe att
fortsättningsvis träffas på för den månatliga lunchträffen (kommer publiceras på hemsidan).
* en allmän uppmaning till medlemmarna ”kolla hemsidan”
8. Rapport om ekonomi och förslag till årsavgift
Det ekonomiska läget är under kontroll dvs vi följer budget. Konstaterades att frågan om
årsavgift för 2018 skall fastställas av årsmötet.
9. 3-gruppens synpunkter på verksamheten
Jörgen informerade om ”3-gruppens” (Björn Kark, Lars Holmqvist, Ivar Arenander)
synpunkter på föreningen (utredningen publiceras i särskild ordning på hemsidan).
10. Önskemål inför årsmötet
Medlemmarna förordade tur med Birka dvs lika med tidigare år.

11. Förslag till verksamhet 2018
Ungefär som innevarande år dvs bl.a. grillning, julbord, årsmöte etc. Ytterligare förslag bl.a.
studiebesök på TV4, polisen, SJ, Mall off Scandinavia, Friends arena. Styrelsens kommer
beakta framlagda förslag i samband med planeringsmötet den 11–12 oktober. Vid detta möte
kommer arbetet förstärkas med fler medlemmar (Björn K, Ivar A, Tobban och Lars H).
Konstaterades att vi blir 9 st. som bl.a. skall planerad det kommande året (min anm. vi blir 10
eftersom Björn Kark tillkommit).
12. Hur många aktiveter
Medlemmarna tyckte att nuvarande antal aktiviteter var bra.
13. Tillsättning av valberedning
Eftersom ingen på mötet var bered att ta på sig rollen i en valberedning så beslöts att
styrelsen får agera valberedning i samband med årsmötet för år 2018.
14. Övriga frågor
Frågan om hur information till medlemmarna skall lämnas. Beslöts att utskick görs via mail
samt publiceras information på hemsidan. Utskick via post kommer endast göras till dom
medlemmar som inte har mail.
15. Mötets avslutning
Jörgen tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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