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PROTOKOLL (justerat protokoll finns i FLS arkiv) 

 

Möte Styrelsemöte nr 6 

 

Datum 2010-01-28 

 

Plats KFUM-gården, Karlskrona 

 
Närvarande Ej närvarande 

 

Peter Andersson  

Lars Andersson 

Lars-Eric Andersson 

Mats Carlsson 

Owe Birgersson 

 

Resurspersonerna Brita Wanngård och 

Anna-Carin Sagrelius via telefon t.o.m. 

paragraf 5 

 

 

Kerstin Bjurman 

Johan Melvinsson 

 

1 Mötets öppnande 

 

Ordföranden Peter Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

2 Kallelse 

 

Den utskickade kallelsen till mötet godkändes. 

 

3 Mötets sekreterare och justeringsperson 

 

Owe Birgersson, som vid förra styrelsesammanträdet valdes att tills vidare vara föreningens 

sekreterare, utsågs till sekreterare och till att justera protokollet valdes Mats Carlsson.   

 

4 Föregående mötesprotokoll samt dess handläggning 

 

Innehållet i föregående protokoll (nr 5) togs upp till diskussion och godkändes. Vidare dis-

kuterades handläggningen av protokollen framöver. Det beslöts att sekreteraren, efter ord-

förandens och justeringspersonens godkännande, skall skicka protokollen till Anna-Carin 

Sagrelius. 

       

5 Styrelsens arbete 

 

Kommunikationen inom styrelsen samt resurspersonerna vållade en ganska lång diskusson. 

De flesta har ännu inte riktigt hunnit känna varandra så väl eftersom den nya styrelsen till-

trädde efter semesteruppehållet, vilket ansågs kunna bidraga till att kommunikationen le-

damöterna emellan kanske inte är den allra bästa. Eftersom den mesta kommunikationen 

sker via mejl ansågs det viktigt att dessa läses. Ett annat sätt till förbättring ansågs vara att 

utöver data även kunna kommunicera per telefon m.m.  Varje ledamot fick ange den 
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mejladress till vilken man vill få sin föreningsinformation tillsänd. Aktuella mejladresser 

m.m. sammanställs och visas på styrelsesidan på hemsidan.   

 

Föreningens hemsida diskuterades. Hemsidan är utmärkt forum för styrelsen att kunna nå 

medlemmarna. Därför är det viktigt att styrelsen utformar tankar och idéer om dess 

innehåll samt granskar det som utlämnas. För övrigt konstaterades att nuvarande hemsida 

sköts på ett utmärkt sätt av de som är webbansvariga. 

 

Diskuterades utskick av rekryterings- och välkomstbrev. För att kunna tillfredsställa bli-

vande och värvade medlemmar bör utskick göras omgående. Diskuterades hur varje styrel-

semedlem på bästa sätt bör ansvara för sin ålagda uppgift.  

 

Diskuterades hur föreningens äldsta medlemmar bör uppmärksammas vid högtidsdagar. 

Beslöts att medlem på 90, 95 och 100 års födelsedag uppvaktas av styrelsen. Beslöts be 

Arne O signalera till styrelsen när detta blir aktuellt. 

 

6 Övriga frågor 

 

Diskuterades föreningens bokföring. Mats Carlsson har under hösten och under ”upplär-

ning” stöttats i sitt arbete av Rikard Bergström. Beslöts att Lars Andersson från och med 

nu hjälper Mats med det fortsatt bokföringsarbetet. 

 

Ordföranden nämnde att medlem Jan-Allan Mårtensson, på begäran, erhållet en kopia av 

den externt utförda revisionsgenomgången av föreningens bokföring åren 2000-2008. Sty-

relsen avslog efter diskussion Jan-Allans begäran att revisionsrapporten skall publiceras på 

webben. 

 

7 Nästa möte 

 

Med anledning av att ett par styrelseledamöter är bortresta i slutet av februari och i början 

av mars beslöts att nästa styrelsemöte blir redan torsdagen den 18 februari kl 18.00. Platsen 

blir hemma hos ordföranden Peter Andersson på Baldersvägen 1. 

 

Karlskrona 2010-01-28 

 

Owe Birgersson  Peter Andersson 

Sekreterare   Ordförande 

 

Justeras 

 

Mats Carlsson 


