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Anhariglokalen.

Ndrvarande: Håkan Nygren, Kerstin Strömgren, Tomas Granström, Åke
Engman, Roland Sundberg, Monica Jonsson, Ann-Sofie Öberg, Catharina
Berggren, Carin Blom, Gun Jonsson, Gerd Ohman, Tore Holmbom och Inger
Torgersson

Mötets öppnande
Ordf1randen öppnade mötet och hrilsade alla vrilkommen.

Val av justerare.
Mötet valde Ann-Sofie Öberg till justerare.

Godkönnande av dagordning
För e sl agen dagor dning go dl«inde s.

Föregående protokoll.
Carin lasrc uppfi;regående protolall, drir Tornas hadeJått i uppdrag att hitta en
ldmplig sl«irm till Grottan. Han hade ettförslag, en 24 tums sl«)rmftr 1200 fu
Detta godl«indesför inldp. Sedan lades protokollet till handlingarna.

Ekonomirapporl
Catharina redo§orde för ekonomin, som rir fortsatt god.
Antal medlemmar 189 st.

Höstens Jourlista
Carin hade gjort en ny jourlistaför hösten, som alla ldste igenom och godkande.



§7 övrigafrågor
a) Gun bercittade om det arbete hon lagt ner på Kdllbacka (Domtinverlahuset)

som idag cigs av Sveaskog AB. Hon har samlat information om huset i en
sltrft. Den cir skickad till Lars-Erik Bergström, som hade skickatförfrågan
om vi hade historien om huset.

b) Det beslutades att protokollen endast laggs ut på Hemsidan ifortsrittningen.
c) Inger tog upp om kalendern som skall göras. Det beslutades att vi ska barja

med den såfort vi öppnar Hörnan till h\sten.
d) Carin har bestrillt visitkort som har nya Webbadressen. Stampeln som vi hqr

gör vi en liten justering på.
e) Inger tar hand om datorerna i sommor, ser till att de blir uppdaterade.

fl Innan mötesforhandlingarna började, såvisade Carin den rrya hemsidan på
"kanonen" dcir hon berrittade om några småfel som upptcichs, men som
Rawdesigns håller på att lösa.

Ntista styrelsemöte
Ncista styrelsemöte blir den 24 augusti.
Mötet avslutades med smörgåstårta och kaffe.
Då passade Åtce pa afi tuckn allaft)r allt arbete, framfar allt Carin som har
haft yttersta ansvaretför attfå Hemsidan i hamn.
Carin tackade allafilr denna srisong och avslutade mötet.
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