Protokoll från styrelsemöte nr 12
Tid: Onsdagen 2020-02-19
Plats: Kronobergssalen, Växjö kommun.
Närvarande: Bengt Martinsson, Kaj Johansson, Christer Larsson, Elisabeth Ebbesson,
Kerstin Bengtsson, Helen Lärka, Mats Andersson samt Valberedningens representant
Monica Jonasson.
Frånvarande: Ingrid Belin.
1. Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för
öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Mötet beslöt godkänna det framlagda förslaget till dagordning.
2a. Val av sekreterare
Då ordinarie sekreterare genomgått en axeloperation valdes Mats Andersson till att föra
dagen protokoll
3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2020-01-16 hade tidigare utsänts och ansågs därmed
föredraget. Det godkändes i befintligt skick.
4. Genomgång med valberedningen
Monica Jonasson lämnade en lägesrapport kring valberedningens arbete inför årsmötet.
Fullständigt förslag presenteras inom en vecka.
5. Hemsidan : Synpunkter, juridik, vad händer vid dödsfall
Under fliken: Råd till medlemmar införes information om förvaltarskap, bankir och
dödsfall.
6. Ekonomi
Vi har nu cirka 130 medlemmar. Försäkringspremien kommer att öka inför nästa år. Detta
beror på en ökad kostnad för skador. Det preliminära bokslut diskuterades och
synpunkter framfördes på jämförbarhet, fordran på kommunen. Ett av Kaj Johansson
framtaget förslag till årsredovisning godkändes.

7. Cafékvällar. Planering våren 2020
Två kvällar har genomförts. En i Tingsryd och en i Alvesta. Till träffen i Tingsryd hade 13
gode män anmält sig varav 5 närvarade. En svarslapp om önskemål hade delats ut.
Ytterligare en träff planeras till december 2020.
I Alvesta deltog 13 personer och det blev en livlig diskussion framför allt kring enskilda
ärenden. Behovet av våra cafékvällar är stort och det är angeläget att fortsätta, Vid mötet
anmälde sig 10 personer som medlemmar i VGMF.
Under våren 2020 beslöt styrelsen att anordna en temakväll och till denna skall ÖFN
inbjudas. Lämplig dag är 2020-04-20 eller 2020-04-23.
8. Planering av årsmötet
Styrelsen konstaterade att efter viss omarbetning skall sedvanliga årsmöteshandlingar
finnas tillgängliga på hemsidan senast 7 dagar innan mötet.
9. Rapporter ang mentorskap
Det rapporterades att under månaden så har vi genomfört 6 st mentorsamtal varav 2 på
telefon. Styrelsen poängterade att ej ge råd ang årsredovisningar.
10. Deltagande vid RGMF:s årsmöte.
Frågan om föreningens deltagande vid RGMF:s årsmöte bordlades i avvaktan på vårt eget
årsmöte. Representationen skall behandlas vid nästa styrelsemöte.
11. Övriga frågor
Det diskuterades ett enskilt ärende ang ekonomiskt bidrag.
12. Nästa möte
Det konstaterades att nästa styrelsemöte skall avhållas 2020-03-19 kl 18:30 på sedvanlig
plats.
13. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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