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 Protokoll från styrelsesammanträde 
 

 Tid 2013-11-25  kl 18.30 

 Plats Anhörighetslokalen. 

 

 

 

 Närvarande: Britt Norman, Gun Jonsson, Åke Engman, Inger Torgersson, 

  Carin Blom, Roland Sundberg, Tomas Granström, Ann-Sofie Öberg 

 Inger Boström, Siv Östman, Tore Holmbom, Gerd Öhman, Kerstin  Strömgren, 

 Catharina Berggren, Tore Lundgren, Lena Jonsson och Helena Stenberg. 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkommen. 

 

§ 2 Val av justerare. 

 Mötet valde Inger Boström till justerare. 

  

§ 3 Godkännande av dagordning 

 Föreslagen dagordning godkändes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

 Carin läste upp föregående protokoll, som lades till handlingarna.  

 

§ 5 Ekonomirapport 

 Catharina lämnade ekonomirapport, saldot i dag är ca 114 000 kronor, efter en 

 del obetalda räkningar.    

 Antal medlemmar är idag 182 st. 

 

§ 6 Avrapportering Fotokalender 

 Fotokalendern har varit lätt att sälja, det finns i dagsläget endast 3 kvar. 

 Vi har sålt den till självkostnadspris, men hoppas på en fortsättning av projektet 

 nästa år. Och då med en större upplaga och lite vinst.  

 

§ 7 Byabladet 

 Gun visade ett utkast av Byabladet, som såg bra ut. Det beslutades att vi

 annonserar de böcker och USB:n som vi säljer i Byabladet.  

 Nästa Byabladet beräknas komma ut i mitten av februari nästa år. 

 

§ 8 Förslag till Jourlista för vårterminen 

 Förslaget som lades fram godkändes inte. Mötet ansåg att Carin inte skall vara 

 med på jourlistan, eftersom hennes arbete i föreningen är nog stort. 

 Hon ansvarar för bl.a. all cirkelverksamhet, vilket kräver mycket jobb.  

 Jourlistan görs om, men utan Carin. 

  

§ 9 När öppnar vi i januari 2014 

 Det beslutades att vi öppnar forskarhörnan igen, måndag 20 januari. 
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§ 10 Övriga frågor 

 a) Hantverkshäfterna och bilderna på kyrkstugorna kommer att läggas på 

 en DVD eller USB. Tomas och Gun jobbar med det projektet och tar 

 ställning vilket det blir. 

 

 b) Frågan om inköp av skrivare bordlades tills vidare. 

 Vi använder den gamla så länge vi har bläckpatroner kvar till den, sen får vi ta 

 ställning om vi ska satsa på en färglaser eller en svart/vit. 

  Carin och Inger T.  fortsätter att titta vad som finns på marknaden. 

 

§ 11 Nästa styrelsemöte 

 Beslutade att nästa styrelsemöte blir 20 januari 2014.  

 

§ 12 Avslutning 

 Innan mötet avslutades berättade Catharina att hon varit på mötet Kyrkan 200 

 år. De tyckte vår fotoutställning hade varit mycket lyckad och vill gärna ha ett  

 fortsatt samarbete med oss. 

 Carin tackade alla för ett gott arbete, och önskade alla en GOD JUL och en 

 trevlig fortsättning på året. 

 Mötet avslutades med smörgåstårta, en god kaka och kaffe.  

  

 

 

 

 

 

 

 

..............................................  ........................................................ 

Carin Blom    Inger Torgersson 

Ordf.    Sekr.  

   

 

 

..............................................   

Inger Boström 

Justerare 


