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Protokoll för styrelsemöte 
 
Möte:  Styrelsemöte nr 13 
 
Datum:  2014-03-27 med start kl.18:30 
 
Plats: Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona  
 
Närvarande  Ej närvarande  
Owe Birgersson vice.Ordförande 
Mats Carlsson Ledamot 
Jan-Anders Månsson Ordförande 
Sven Olausson Kassör 
Gertrud Hansson Suppleant  
Bertil Petersson Valberedning 
Lars Andersson Ledamot 
 

Torbjörn Fridensköld Ledamot 
Håkan Bergström Suppleant 
Arne Olsson Valberedning  
Peter Andersson Suppleant 
 

 

1. Mötets öppnande  
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna. 

2. Protokollsjusterare  
Lars Andersson valdes till justerare 

3. Dagordningens godkännande 
Godkändes utan reservationer 

4. Föregående protokoll  
Godkändes och lades till handlingarna 

5. Rapporter 
- Skrivelser 

- Håkan Bergströms mail om att han inte blivit kontaktad av 
stadgegruppen. 
 På kassörens förslag ska samtliga styrelseledamöter komma 

med förslag på stadgeförändringar till nästa styrelsemöte som 
kan diskuteras vidare. 

- Ekonomi 

- Kassören redogjorde för vår ekonomiska status.  
 Ett litet minus har tillkommit sedan förra styrelsemötet, dock 

inget alarmerande.  
- Medlemsvärvning 

- Vårmöte för medlemsvärvning på Möcklö/Senoren.  
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 Beslut fattades om att informationsmöte ska hållas i Östernäs 
skola på Senoren.  Annonsering via utskick i brevlådor och via 
affischer lokalt. 

 Ordföranden har haft kontakt med Arne Strand, Blekinge Östra 
Härads hembygdsförening, Arne ska återkomma med besked. 

 
- Utskick ska genomföras under våren till Bothel- och Gissleviks-

grenarna.  
 Arne ska kontaktas för data inför utskick. 

- Bertil Peterssons mail med förslag till text för medlemsvärvning.  
 En viss översyn ska ske innan utskicket görs. 

 
- Kontaktlista 

- Kassören fick förra mötet uppdraget att ta fram en aktuell kontaktlista. 

 Listan är färdig och ska även framledas användas som 

ringlista vid akuta kontaktbehov. Listan revideras efter hand. 

6. Släktforskning   - Ingen hade något att rapportera. 

7. Aktivering av valberedning 
 Ordföranden erhöll uppdraget att kalla valberedningens ledamöter till 

nästa styrelsesammanträde. 

8. Övriga frågor  
 Allmän diskussion genomfördes avseende fördelning av arbetsuppgifter 

inom styrelsen. 

9. Nästa möte  
Dagen förtäring kostade 45:- och nästa möte beslutades till onsdagen den 
23/4 2014 kl. 18:30. 
 

10. Mötets avslutning  
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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     ___________________________                       __________________________ 

     Protokolljusterare Lars Andersson                       Ordförande Jan-Anders Månsson 

 


