PROTOKOLL (justerat protokoll finns i FLS arkiv)
Möte

Styrelsemöte nr 9

Datum

2010-05-20

Plats

KFUM-gården, Karlskrona

Närvarande

Ej närvarande

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

Johan Melvinsson

1

Mötets öppnande

Ordföranden Peter Andersson hälsade de närvarande välkomna till mötet.
2

Protokollsjusterare

Till att justera protokollet utsågs Lars-Eric Andersson.
3

Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes efter att skrivningen ändrats något under sjunde
paragrafen, som handlar om mail.
4

Revisionsrapport

Det rapporterades att revisionsrapporten för år 2009 är skickad till revisor Rune Olausson,
som har den tills vidare.
5

Rekryteringslista på Google

Rekryteringsförfarandet diskuterades. För närvarande önskade Bertil Petersson ha hjälp
med en medlem. Mötet avsåg att kontakta Brita Wanngård för att be henne skriva till Lars
Andersson angående handhavandet av G-mail, styrelseforum och rekryteringslistan.
6

Missionshuset på Långören

FLS styrelse diskuterade den vädjan om ekonomiskt bidrag för reparation av missionshuset
som inkommit från Långörens Hembygdsförening via dess ordförande Björn Berglund.
Styrelsen är beredd att skänka en slant till missionshusets fortlevnad. Man ansåg i så fall
att en gentjänst för föreningsmedlemmar, som besöker ön, borde inrättas. Gentjänsten kunde tänkas bestå av att t ex anligga bryggan, övernatta eller utnyttja lotshuset. Det beslöts att
Peter skall ringa Björn Berglund om det som diskuterats.
1

7

FLS sommarbrev - släktbrev

Diskuterades föreningens sommarbrev, som avses ges ut innan midsommar. Förutom att ha
med Långörens Hembygdsförenings vädjan om bidrag till missionshuset avser Peter att
skriva ett förslag som skickas till övriga i styrelsen för eventuella synpunkter på innehållet.
8

Valberedning m m

Eftersom någon valberedning inte blev utsedd vid sommarens släktmöte 2009 beslöts att
varje styrelseledamot till nästa styrelsemöte skall försöka lämna förslag på lämplig kandidat.
Vidare beslöts att styrelseledamöterna skall spåna på idéer om hur FLS skall kunna utvecklas. Det gäller även vilka framtida aktiviteter som är möjliga att genomföras framöver.
9

Medlem fyller 100 år

Nämndes att medlem fyller 100 år den 24 maj. Peter ordnar med Långörennål samt blomma.
10

Nästa möte

Beslöts att nästa möte preliminärt skall äga rum måndagen den 14 juni kl 18.00 i KFUM:s
lokal vid Alamedan 11, Karlskrona. Det huvudsakliga vid detta möte är att förpacka sommarbrevet, men även ett kortare sammanträde avses att hållas.
Karlskrona 2010-05-20
Owe Birgersson
Sekreterare

Peter Andersson
Ordförande

Justeras
Lars-Eric Andersson
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