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Protokoll fört vid styrelsemöte. 

  

Datum 20 november 2015 

Tid klockan 13.00  - 15.00 

Plats Vinkelboda, Östhammar 

 

Närvarande: Olle Andersson, ordförande 

  Arne Westerberg, vice ordförande 

  Bertil Alm, kassör 

  Barbro Mattsson, sekreterare 

  Reeli Bendiksen 

  Siv Westerberg   

  John Arekrantz 

 

Anmält förhinder: Raymond Bohlok 

 

 

§ 69 Mötets öppnande 

Olle hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 70 Val av protokollsjusterare 

Beslut: 

- att Reeli jämte ordförande justerar protokollet. 

 

§ 71 Föregående protokoll 

Beslut: 

- att godkänna protokoll från den 14 oktober, och lägga det till handlingarna. 

 

§ 72 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

- att följa det utsända förslaget till dagordning. 

 

§ 73 Ekonomi  

Bertil delade ut en resultat- och balansräkning per dags dato. 

Beslut: 

- att godkänna rapporten. Olle kontaktar Sjökrogen och påminner om faktura. 

 

§ 74 Rapportering av genomförda aktiviteter 

Det blev ingen promenad sista söndagen i oktober tillsammans med STF. 

Promenaderna återupptas i april igen. 
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§ 75 Genomgång av planerade aktiviteter  

Hjärt/Lungräddningskurs skjuts till nästa år. Förslag den 9 feb, kl 18.30. 

Annonsering efter nyårshelg. Olle kontaktar Karin Sandberg i Österbybruk som 

är instruktör i Civilförsvarsförbundet. 

Qi-gong. Anhörigkonsulent Åsa Karlström håller en kurs för anhöriga där våra 

medlemmar eventuellt kanske kan få vara med. Barbro håller kontakten med 

Åsa. 

Utställningen Sidenvägen beställd för 30 personer den 20 februari. Barbro bokar 

Sundbergs buss. Vi ska föreslå att STF, Sundbergs buss och föreningen 

annonserar tillsammans. Lunch på Scandic i Infra City i Upplands Väsby. Olle 

informerar STF. Bokning via Bertil. Olle skriver ”instruktion” i medlemsinfo. 

 

§ 76 Verksamhetsplan 2016 

Förslag till verksamhetsplan togs fram. Bertil tar fram ett förslag till budget. 

Beslut: 

- att lägga fram förslaget till verksamhetsplan för årsmötet. 

 

§ 77 Årsmötet 2016 

Mötesordförande Kerstin Dreborg är tillfrågad och har tackat ja. 

Plats: Sven Perssonhallen i Öregrund med Storbrunn i Östhammar som 

reservplats.  

Tid: lördag 27 februari kl 12 och beräknas sluta ca kl 15. 

Lunch till självkostnadspris. Siv gör köttsoppa, Olle ordnar med bröd och fika. 

 

§ 78 Ärenden till KRF och HSO 

KRF/ har möte den 23 nov. Utbildningsdag den 30 nov. 

HSO/ har fått erbjudande om att följa med till utställningen om Sidenvägen. 

 

§ 79 Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter fanns. 

 

§ 80 Förbunds/distrikts info 

Riksförbundet skickar mycket information via mail. 

Länsföreningen har möte den 24 nov. 

 

§ 81 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte planeras till den 15 januari, kl 13.00, Vinkelboda. Raymond bjuder 

på fika. 

 

§ 82 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 
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§ 83 Mötets avslutande 

Olle tackade de närvarande för visat intresse, förklarade mötet för öppnat. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Barbro Mattsson            Olle Andersson                Reeli Bendiksen 

sekreterare    ordförande       justerare 

  

 


