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Protokoll 
 
Möte  Styrelsemöte nr 16 
 
Datum 2011-05-12 
 
Plats Hos Peter Andersson, Karlskrona 
 
Närvarande  Peter Andersson Ej närvarande Johan Melvinsson 
 Lars-Eric Andersson 
 Lars Andersson 
 Mats Carlsson 
 Owe Birgersson 
 

1. Mötets öppnande 

 
Ordförande Peter Andersson hälsade de närvarande välkomna till mötet som blivit 
flyttat på grund av att den tilltänkta lokalen var upptagen. 

 

2. Protokollsjusterare 

 

Lars Andersson utsågs till att justera protokollet. 

 

3. Föregående protokoll 

 

Protokoll nr 15 gicks igenom. Efter några små justeringar under paragraf 7, som handlar om 

sommarutflykten, beslöts att efter ändringarna skicka det vidare till Anna-Carin Sagrelius. 

 

4. Webbmasterfrågan 

 

Peter informerade om brev ställt till Bo Wanngård om hur denne har tänkt lägga upp 

föreningens framtida hemsida. Bo har svarat att han om cirka två veckor räknar komma med 

ett förslag om hur han kan tänka sig den framtida utformningen av hemsidan. 

 

5. Ekonomi 

 

Mats Carlsson informerade. Han nämnde bl.a. att kassabehållningen f.n. utgör kronor 

95.678:-. Deklarationen är gjord med hjälp av revisor Olausson. Vidare att revisionen för 

2010 håller på att färdigställas. 
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6. Sommarutflykten 

 

Lars Andersson informerade. Som tidigare nämnts kommer båtresan i Karlskrona skärgård 

att äga rum den 16 juli. Resan kostar kr 200:-, vilket innebär att föreningen subventionerar 

utfykten. Förutom båtkostnaden ingår ciceron och lunch ombord samt en kaffetår på 

Långören. Anmälan på tfn 0455-432 60 (Lars Andersson) senast den 30 juni. 

Båten utgår från Residenset och taket för antalet deltagare är satt till 60. 

 

7. Släktbrev 2011 

 

Peter presenterade ett utkast till släktbrev avsett att gå ut till medlemmarna i början på juni. 

Önskemål framkom att brevet inte får bli alltför långt. En sida ansågs lagom. Peter filar vidare 

på brevet innan det skickas vidare till Arne Olsson i Tyskland för utskrift på brevpapper som 

Mats ombesörjer. 

 

8. Nästa möte 

 

Nästa möte kommer preliminärt att hållas den 13 juni kl. 18.00 i KFUMs lokal på Alamedan, 

Karlskrona. Mötet kommer till största delen att handla om packingsarbete av släktbrev m.m. 

LEA ordnar med förtäring. 

 

Karlskrona 2011-05-12 

  Justeras Justeras 

 

 

Owe Birgersson Peter Andersson Lars Andersson 

Sekreterare  Ordförande 


