Protokoll
Möte

Styrelsemöte nr 25

Datum

2012-06-28

Plats

Högskolan, Karlskrona

Närvarande
Peter Andersson
Mats Carlsson
Jan-Anders Månsson
Lars Andersson
Owe Birgersson
Sven Olausson
Bertil Petersson (valberedn.)
Arne Olsson (valberedn. per tel.)

Ej närvarande
Johan Melvinsson

1.
Mötets öppnande
Ordförande Peter Andersson öppnade mötet genom att hälsa de närvarande välkomna.
2.
Protokollsjuserare
Lars Andersson utsågs till att justera protokollet.
3.
Föregående protokoll
Föregående protokoll (nr 24) gicks igenom och diskuterades. Det beslöts att efter ett par
justeringar skicka det vidare för publicering på föreningens hemsida.
4.
Släktmötet
Jan-Anders nämnde att Östra Blekinge Hembygdsförening kommer att medverka med en
monter för att presentera sin verksamhet.
Utöver de båtturer som presenteras i inbjudan till släktmötet diskuterades anlitandet av en
sjötaxi. Efter en stunds diskussion beslöts att Karlskrona sjötaxi skulle kunna vara tillgänglig
för släktmötesbesökarna från kl 16.45. På grund av hög kostnad gäller tillgängligheten för
taxin endast under tre timmar. Sven gavs uppdraget att hålla kontakt.
Peter nämnde att han innan släktmötet kommer att åka ut till Långören för rekognosering.
Bl.a. kommer han att träffa de damer som kommer att ha hand om kaffeserveringen. Sven
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och Jan-Anders följer med.
Peter fixar så att mat erhålles med ledning av antalet inkomna anmälningar, som också får
fungera som underlag för de namnlappar som varje deltagare bör bära. Mats fixar.
Årsmöteshandlingar likt föregående årsmöte beslöts att ta fram och delas ut och ev. kommer
en deltagarförteckning att finnas tillgänglig. Björn Berglund är föreslagen till att leda mötet,
som i stora drag får liknande dagordning som för tre år sedan med tillägg för en viss ändring
av stadgarna, vilka bifogas inbjudan.
Efter lunch blir programmet ungefär som vi kom överens om vid vårt styrelsemöte den 14
maj i år. Dagen avslutas med eftermiddagskaffe.
5.
Nästa styrelsemöte
De närvarande ansåg att ytterligare ett styrelsemöte bör äga rum innan årsmötet och beslöt
därför att styrelsen skall träffas onsdagen den 11 juli på KFUM-gården i Karlskrona. Eftersom
semestertid då gäller beslöts att börja mötet redan kl 09.00.
Innan mötet fick bl.a. Mats i uppdrag att kolla att visst material blir framtaget.
6.
Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för ett långt och viktigt möte och avslutade detsamma.

Karlskrona den 28 juni 2012

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Owe Birgersson
Sekreterare

Peter Andersson
Ordförande

Lars Andersson
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