Protokoll från styrelsemöte nr 11
Tid: 16 januari, kl 18:30
Plats: Kronobergssalen, Växjö Kommun
Närvarande: Kaj Johansson, Christer Larsson, Elisabeth Ebbesson, Kerstin Bengtsson, Mats
Andersson, Helen Lärka
Frånvarande: Bengt Martinsson, Ingrid Belin

1. Öppnande
V. ordf öppnar mötet
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
4. Hemsida, synpunkter. Juridik? Vad händer vid dödsfall?
Ingrid arbetar med detta och är snart klar. Christer kollar detta med Ingrid .
5. Ekonomi/ Antal medlemmar/ Antal försäkringar.
Ingrid har via ombud överlämnat en pärm med all ekonomisk redovisning, inkl
Balans och Resultaträkning. Resultaträkningens poster överensstämmer till
övervägande del med posterna angivna i budgeten. Ekonomiska redovisningen skall
godkännas och signeras av styrelsen innan den överlämnas till revisorerna. Växjö
Kommun har endast betalat halva det utlovade beloppet och 7.500 kr saknas ännu.
Revisorerna bör få alla handlingar snarast efter nästa styrelsemöte den 19/2.
6. Cafékvällar, Planering för våren 2020.
Cafékväll skall hållas i Tingsryd den 28/1 på Örnen kl 18:00. Kallelse har gått ut via
Hanna Fransson. Elisabeth undersöker och meddelar datum och plats för Cafémötet i
Alvesta i februari. Cafémötet i Växjö planeras till den 10/3 kl 18:00, Christer bokar
lokal.
7. Planering av årsmötet den 25 mars
Christer, Bengt och Kaj har ett arbetsmöte innan nästa styrelsemöte och jobbar med
handlingarna (verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget samt kollar
ekonomin för godkännande). Vi tittar igenom föregående års handlingar och anser
att samma koncept kan användas för de nya handlingarna. Utkast till handlingar

skickas ut till styrelsen för kommentarer när de är klara. Innan nästa styrelsemöte.
Bokning av lokal för årsmötet är klart samt även för de planerade styrelsemötena.
Vi diskuterar Jarl Torstenssons avhopp ifrån valberedningen. Formell avsägelse har
inte inkommit till styrelsen. Han har tydligen inga god man uppdrag nu och anser
därför att han inte kan vara medlem i VGMF. Stöd för detta i §10 stadgarna.
8. Rapporter om mentorskap
Christer 1 telefonsamtal
Kaj 1 telefonsamtal
9. Övriga frågor
Vår ev närvaro på RGMF:s årsmöte i Jönköping den 18/4 tas upp på kommande
styrelsemöten.
Man får ej ha hund i gemensamhetslokaler i Växjö Kommun.
10. Nästa möte
Onsdagen den 19/2, kl 18:30 i Kronobergssalen.
11. Avslutning
V.ordf avslutar mötet
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