
   

 

 

Protokoll 

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 1  2021-06-17    

 

Detta var det första styrelsemötet som ägt rum 2021. 

Mötet skedde digitalt via Skype. 

Senaste styrelsemötet ägde rum 9 juni 2020. 

På grund av pandemin har styrelsen ej kunnat träffats men har varje månad  

haft mailkontakt och kassören har skickat ut ekonomirapport. 

 

Närvarande:  Marianne Ljungdahl 

  Kenneth Brandin 

  Lars Boman 

  Christina Roslund  

  Sonia Wincent Sträng 

  Börje Belking 

  Christer Carlson (Valberedning) – del av mötet 

     

Frånvarande: Inger Westerlund 

  Marianne Hansson 

  Kjell Johansson 

 

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordföranden Marianne Ljungdahl hälsade alla välkomna till  

styrelsemötet samt förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordningen 

 

 Förslag till dagordning godkändes. 

    

3. Föregående mötesprotokoll 

  

Föregående mötesprotokoll godkändes utan anmärkning. 

 

4. Årsmöte 26 augusti 2021 

  

På grund av pandemin har årsmötet flyttats från 11 mars till 26 augusti. 

 Medlemmarna har fått information om att årsmötet flyttas till augusti. 

 Hörsalen bokad. Kallelse skickas ut via mail och post i juli. 

 Årsmöteshandlingar delas ut på mötet (styrelsen har sett och godkänt 

alla handlingar). Christina ordnar kopiering. 



   

 

 

5. Rapport om hemsidan 

 

 Några uppdateringar har gjorts, bl.a. info om Rhendalen samt  

Mötesnoteringar inlagda. 

        

6. Rapport från kassören    Lars B 

  

 Bankgiro   103 029     

 SBAB   131 660   

 Fordr. Driftsbidrag DSV 5 år        - 3 000 

 Fordr. Medl.avgift 2022       - 2 500 

 Summa   229 189  

 

 395 medlemmar 2020-06-15.  395 medlemmar har erlagt medl.avg. för år 2021 

0 medlemmar har ej erlagt medl.avg. för år 2020.  

24 medlemmar har erlagt medl.avg för år 2022. 

5 nya medlemmar har tillkommit 2021. 

 

7. Rapport från rekryterare 

 

 5 nya medlemmar har tillkommit 2021. 

 

8. Rapport från programansvarig 

 

 Samtliga aktiviteter och resor har ställts in april 2020 - augusti 2021. 

 

 Höstens program: 

- 11-17 September Rhendalen 

- 9 Oktober Teater Rain Man på Oscarsteatern 

- November, troligen medlemsmiddag. Styrelsen återkommer med datum. 

- 2-5 December julmarknadsresa till Husum&Flensburg 

 

Information om höstens program skickas ut i juli tillsammans med kallelsen till 

årsmötet (Christina). Detaljerade program läggs ut på hemsidan (Sonia/Börje).  

  

9. Rapport från valberedningen 

 

 Valberedningen har lämnat sitt förslag till styrelsen inför årsmötet. 

 

10. Resor och evenemang, fortsättning på 2021 

 

 Höstens programpunkter se punkt 8 ovan. 

 Aktiviteter våren 2022 ska beslutas senare och information om det  

skickas ut senare, ev i ett julbrev. 



   

 

 

 

           

11. Övriga frågor 

 

 Frazzes band spelar gärna på ev medlemsmiddag i november. 

 Passerkorten till hus 130/132 är förnyade i år. 

 Christina uppdaterar adresslista styrelse efter årsmötet. 

  

 

12. Förslag till möten 

 

 Nästa möte äger rum torsdag 19 augusti kl 11:00. 

 Mötet äger rum hos Marianne Ljungdahl, Mariebergsvägen 3, Kisa. 

 Christina skickar kallelse. 

 

 

13. Mötets avslutning 

 

 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 ……………………………  ……………………………… 

 Christina Roslund  Marianne Ljungdahl 

 Sekreterare   Ordförande 


