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PROTOKOLL   (justerat protokoll finns i FLS arkiv)  

 

Möte:  Styrelsemöte nr  18 
 

Datum:  2011-10-27 
 

Plats: Högskolan, Karlskrona  
 
Närvarande  Ej närvarande  

 

Peter Andersson  
Lars Andersson (fr.o.m. §6)  
Mats Carlsson  
Jan-Anders Månsson 
Owe Birgersson 
Per Carlsson 
Bertil Petersson (valberedningen) 
Arne Olsson       (per telefon) 
 

Johan Melvinsson 

1.  Mötets öppnande  
Ordförande Peter Andersson hälsade de närvarande välkomna till mötet.  
 
2.  Protokollsjusterare  
Mats Carlsson utsågs till att justera protokollet.  
 
3.  Föregående protokoll  
Owe Birgersson föredrog mötesprotokoll som blev godkänt för vidare publicering på 
föreningens hemsida.. Ett par kommentarer om mötet togs upp.  
 
4. Ekonomi  

Mats lämnade en  resultatrapport för år 2010. Meningen var att en resultatrapport 

även skulle lämnas för 2009, men den har ej blivit färdig på grund av oklarheter 

efter att annan person hade hand om kassörssysslan under det första halvåret 

nämnda år. Mats visade även det senast erhållna kontoutdraget från banken. Där 

finns med en post (överföring) på ca 65.000:-, som inte kunde härledas. Eftersom 

Mats först under innevarande dag erhöll utdraget har han inte hunnit undersöka 

vad det kan vara. Det kommer att göras ganska omgående. Bl.a. avses revisorn 

kontaktas. 

5.  Medlemsadministrationen  
Vid registrering av nya medlemmar nämndes att Arne Olsson sköter 

registreringen och därefter skickar meddelande till Peter som skickar kopia till 

Mats. Arne tyckte att Mats, som föreningens kassör, i fortsättningen borde sköta 

faktureringen 
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av nya medlemmar. Mats var emellertid tveksam till detta eftersom han ansåg att 

tiden har svårt att räcka till. Beslöts att Mats och Arne skulle hålla kontakt med 

varandra. 

 
6.  Kommunikation inom styrelsen.  

 

Kommunikationen inom styrelsen diskuterades. Allmänt ansågs att den kunde 

vara bättre. Från ett par håll ansågs att tiden inte räcker till för att sitta framför 

datorn och omgående svara på mail som andra har möjlighet till. Dessutom är 

kunskapen att kommunicera  via datorn inte den bästa hos alla.   

 
7.  Nya hemsidan.  
 

Jan-Anders informerade om vissa delar av den nya hemsidan. Bl.a. visades 

statistik över antalet besökare på hemsidan under senare tid. De närvarande var 

mycket imponerade av den nya hemsidan och dess innehåll. Jan-Anders nämnde 

också att han hade vissa idéer om ytterligare förändringar. 

 
8. Utskick av värvningsbrev.  

 

Peter redogjorde för utskicket av värvningsbrev till de som tillhör Hamiltongrenen. 

Brevet, som är skrivet, kommer att gå ut i nära 700 exemplar under de närmaste 

dagarna.  

 
9.  Sjöresan 

Informerades om den sjöresa till bl.a. Långören som ägde rum den 16 juli 

innevarande år med Södern II.  På fråga hur det har informerats om resan 

nämndes att det stått om den på föreningens hemsida och att det varit en artikel i 

tidningen Bas Blekinge. 

 
10. Val och valberedning 
 
Bertil informerade om valberedningen som f.n. består av honom själv och Arne 

Olsson. Någon ytterligare medlem ansågs önskvärd. Från valberedningen nämndes 

att Peter vill lämna ordförandeskapet men kunde tänkas vara kvar som övrig 

styrelseledamot. Någon ny ordförande måste därför tas fram till årsmötet, som äger 

rum den 15 juli 2012. Bertil vädjade till alla närvarande att hjälpas åt att hitta någon 

lämplig kandidat. 
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11. Nästa styrelsemöte  
 

Beslöts att nästa styrelsemöte skall äga rum den 8 december. Peter återkommer om 

plats. 

 

12. Avslutning 

Peter tackade för besöket på högskolan och avslutade mötet. 

 
Karlskrona den 2011-10-27 
  
Vid protokollet  Justeras  Justeras  
 
 
 
 
Owe Birgersson  Peter Andersson  Mats Carlsson  
Sekreterare  Ordförande 


