
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 191211 

Närvarande: Gunbritt, Lena, Stig, Leif, Monica 

1-2. Mötet öppnas och Lena läser upp föregående protokoll som godkänns 

3. Ordf= Gunbritt, sekr= Monica, just= Stig 

4. Leif redogör för ekonomin. För närvarande finns 17 822:- på kontot. Hittills i år har vi 98 betalande 

medlemmar= 14 700 :-, resultatet plus 5000. 

Leif föreslår att vi på något sätt uppmärksammar den hundrade medlemmen. Mötet säger ja, men 

inget beslutas om hur. 

Leif efterfrågar en budget för 9/2. Nu kända kostnader är 5000:- till moderator Maria Ripenberg, 

under 1000:- för lokal + PA, okänt belopp för resebidrag till paneldeltagare . Kaffeförsäljning betalar 

sig själv eller ger överskott. 

5. Leif och Anita har uppdaterat och lagt medlemslistan på Loopia. Måndag 16/12 från eftermiddag 

och framåt är Anita hos Monica för genomgång av mailfunktioner och hemsidan. Gunbritt och Lena 

ansluter, kanske även Stig. 

6. Planering inför nästa medlemsmöte 23/1. Huvuddelen av mötet får ägnas åt Åsa Hansson och 

frågor om bygget. Monica mailar Åsa de frågor som samlades in vid förra mötet. Men vi behöver 

också tid att stämma av med gruppen inför paneldebattsdagen och flagga för att vi tänker på  

Rosendalshusets förening inför årsmötet. 

7. Inget nytt om arbetsgrupperna 

8. E-postflödet får vi återkomma till 

9. Lördag 25/1 ägnar vi åt styrelse-cirkeln. Tid och plats spikar vi 9/1 

10. Gunbritt ska kontakta intresserad forskare att vara med i panelen 9/2, efter samtal med Pia. 

Monica mailar PR-gruppen om att få affischen på pdf så vi kan lägga upp den på hemsidan. 

11. Vårens medlemsmöten: torsdag 23/1, 12/3 (efter årsmöte), 16/4, måndag 11/5, tisdag 9/6. 

Styrelsemöten: 9/1, 25/1, 5/2, 17/2, 1/4 

12. Medlems-studiecirkeln har tankar och förslag att framföra till styrelsen. Gunbritt bjuder in till 9/1 

alt 5/2 

13. Övriga frågor: avstämning  av bemanningen under Schysst Jul. Beslut att ge jul-gåva till Anita 

(något på Schysst Jul) och Maria Troell (Gunbritt köper katt-bok) för ca 200:-. Gunbritt har skapat en 

beslutslista som läggs på hemsidan före 15/1. 

 

 

Monica Killander    Stig Johansson 


