PROTOKOLL (justerat protokoll finns i FLS arkiv)
Möte

Styrelsemöte nr 15

Datum

2011-04-18

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

Lars Andersson utsågs till att justera protokollet.
3

Föregående protokoll

Protokoll nr 14 gicks igenom och kommenterades. Efter att en namnförväxling rättats till
samt justering beslöts att Owe Birgersson omgående skickar protokollet till Anna-Carin
Sagrelius.
4

Ekonomi

Föreningens kassör Mats Carlsson meddelade att han erhållit deklarationsbanketter och
kommer att träffa revisor Rune Olausson inom de närmaste dagarna för genomgång av
räkenskaperna och vidta de åtgärder som behöver göras.
5

Webbmasterfrågan

Peter fick i uppdrag att återigen skriva till Bo Wanngård för att höra hur han kan tänka sig
lägga upp sin hemsida. Eftersom det är ganska bråttom med att få webbmasterfrågan löst
önskas svar ganska omgående från Bo.
6

Valberedningen

Peter nämnde att Bertil Petersson vill veta hur styrelsens medlemmar ser på sin framtid
inom föreningen. Han vill att styrelsemedlemmarna skriver mail till Bertil och berättar om
hur man ser på ett framtida styrelsearbete i föreningen efter nuvarande mandatperiod. I
samband med valberedningsdiskussionen tog styrelseledamöterna upp frågan om att
1

vid tillfälle under sommaren träffa Bertil, Arne Olsson, Sture Karlsson och Anna-Carin
Sagrelius. Detta med tanke på att alla styrelseledamöterna inte personligen träffat de här
nämnda.
7

Sommarutflykten

Lars Andersson har hört sig för om lämplig båt m m för föreningens planerade båtresa i
Karlskrona skärgård i sommar. Lars har fastnat för en båt som heter Södern II. Den tar 90
personer och resan ca 5 timmar. Det är tänkt att båten, som gör 8-10 knop, bl a skall besöka Långören och förbi den plats där den ryska ubåten U 137 gick på grund. Resan kostar
12 600:- och utgår från Residenset i Karlskrona.
Klockan 10.00 ansågs vara en lämplig tid för avgång. Kalle Andersson, som var förhandlare med ryssarna, ansågs som lämplig guide. Ett alternativt kunde vara kommendör
Wranker. Lämplig tidpunkt skulle vara den 16 juli och anmälan kan ske till Lars, tel 045543260. Lars nämnde också om ett alternativ till en mer omfattande resa än den ovan nämnda, men inget större intresse visades för detta.
8

Släktbrev och utskick

Det årliga släktbrevet diskuterades. Peter kommer att skriva ett textförslag för utskick till
övriga styrelsemedlemmar för synpunkter. Brevet bör skickas ut under första veckan i juni.
Även det tidigare diskuterade rekryteringsbrevet till medlemmar i ”Hamiltongrenen” bör
skickas vid samma tidpunkt.
9

Nästa möte

Beslöts att nästa möte preliminärt skall hållas den 12 maj kl 18.00 i KFUMs lokal på Alamedan 11, Karlskrona. Då skall förhoppningsvis webbmasterfrågan vara löst, släktbrevet
vara klart samt båtresan vara så gott som spikad. Owe ordnar med förtäring.
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