PROTOKOLL (justerat protokoll finns i FLS arkiv)
Möte

Styrelsemöte nr 7

Datum

2010-02-18

Plats

Hos Peter Andersson

Närvarande

Ej närvarande

Peter Andersson
Lars Andersson
Lars-Eric Andersson
Mats Carlsson
Owe Birgersson

Johan Melvinsson

1

Mötets öppnande

Ordföranden Peter Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2

Kallelse

Den muntliga kallelse som gavs på föregående styrelsemöte godkändes.
3

Mötets sekreterare och justeringsperson

Till mötessekreterare utsågs Owe Birgersson och protokollsjusterare Lars Andersson.
4

Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll (nr 6) gicks igenom och godkändes efter vissa smärre
korrigeringar.
5

Övriga frågor

a) Mats har fått en fråga från Rikard Bergström, som under hösten bistått föreningens bokföring, om hur en summa på ca kronor 7000:- skall bokföras. Det beslöts att Mats skall
kontakta föreningens revisor om besked och därefter lämna detta till Rikard, som därefter
skall göra bokslut. Bokslutet skall sedan skickas till Peter senast den 15 mars för att därefter vidarebefordras till revisor Olausson.
b) Utskick av välkomstbrev diskuterades. Det beslöts att Peter skall meddela Arne att
utskick av välkomstbrev till nya medlemmar, som betalat medlemsavgiften, fortsättningsvis skall skickas till Mats, som skall svara för att breven skickas till berörda.
c) Sedan förra styrelsesammanträdet har besked kommit att den valda ordinarie ledamoten

1

i styrelsen, Kerstin Bjurman, valt att avgå. De övriga ordinarie styrelseledamöterna var
eniga om att suppleanten Lars-Eric Andersson får bli ersättare för resten av mandatperioden.
d) Peter nämnde att styrelsesuppleanten Johan Melvinsson meddelat att han på grund av
tidsbrist för närvarande inte fullt ut kan medverka som suppleant. Johan lovar ändå fortsätta bistå med det översättningsarbete från svenska till engelska som kontinuerligt behöver
göras.
e) Owe Birgersson valdes av styrelsen till ordinarie sekreterare efter Kerstin Bjurmans avhopp. Kerstin valdes till sekreterare vid det första styrelsemötet efter sommarens
Långörenträff.
f) Uppgraderingar. Peter nämnde att han skrivit tackbrev till Kerstin och Johan och att han
kommer att kontakta webbmastern Brita Wanngård för att på hemsidan berätta om de
nämnda förändringarna samt övrigt nytt som har skett inom föreningen. Bl a kommer
Peters svar till Jan Allan Mårtenssons begäran om webbpublicering att läggas ut under
Forum styrelse. Peter redogjorde också för aktuella uppdateringar på hemsidan och att
Brita meddelats synpunkter på detta.
6

Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall äga rum torsdagen den 8 april kl 18.00. Platsen blir KFUMgården, Karlskrona. Mötet avses huvudsakligen behandla G-mailfunktionerna och hemsidan. Deltagarna uppmanas att ta med sin datautrustning, typ bärbar, till mötet.
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