PROTOKOLL (justerat protokoll finns i FLS arkiv)
Möte

Styrelsemöte nr 14

Datum

2011-03-23

Plats

KFUM-gården, Karlskrona

Närvarande

Ej närvarande

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

Johan Melvinsson

1

Mötets öppnande

Ordförande Peter Andersson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2

Protokollsjusterare

Till att justera protokollet utsågs Lars-Eric Andersson.
3

Föregående protokoll

Owe Birgersson kommenterade protokoll nr 12, som enligt tidigare beslut småändrats
på ett par punkter. Protokoll nr 13 föredrogs och godkändes.
4

Brevutskick till ”avhoppare”

Peter läste upp brev som nyligen skickats ut till dem som lämnade föreningen innan
nuvarande styrelse trädde till i juli 2009. Avsikten är att locka tillbaka dessa till medlemskap igen. Totalt har 38 erhållit brevet.
5

Hemsidan – webbmaster

Peter meddelade att han talat med Bertil Petersson och Arne Olsson om funktionen som
webbmaster efter Brita Wanngårds avhopp. Båda ansåg att Bo Wanngård borde vara
lämplig och tycker därför att han återigen bör påverkas om nämnda funktion. Peter, som
också gärna ser Bo Wanngård som webbmaster, har meddelade att han återigen mejlat
till honom men ännu inte erhållit något svar. Lars-Eric (Lea), som tidigare varit intresserad tillsammans med sin son, meddelade att han hoppar av som intresserad.
6

Publicering av protokoll

Beslöts att höra med Anna-Carin om hon kan ordna så att protokollen nr 12 och 13
läggs ut på hemsidan. De är justerade.
1

7

Sommaraktiviteter

Diskuterades anordnandet av en sommaraktivitet för föreningens medlemmar. Lars Andersson har fått uppdraget att ordna med en resa med båt i Karlskrona skärgård, helst
lördagen den 16 juli, alternativt den 30 juli. Platsen där ”U 137” låg, nämndes som ett
intressant besöksmål. Det ansågs vara ganska bråttom med att bestämma resan eftersom
den i god tid bör anges på hemsidan.
8

Ekonomirapport

Mats nämnde att han kommer att träffa föreningens revisor under vecka 13. Bl a är avsikten att diskutera någon punkt i nuvarande stadgar.
9

Utskick

Avsikten är att ganska snart skicka ut det årliga släktbrevet till medlemmarna samt rekryteringsbrev till medlemmar i ”Hamiltongrenen”, som tidigare diskuterats.
10

Nästa möte

Beslöts att nästa styrelsemöte preliminärt skall äga rum den 18 april kl 18.00 i KFUMs
lokaler på Alamedan 11, Karlskrona. Mats ordnar med förtäring.
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