Protokoll från styrelsemöte nr 13 (Telefonmöte)
Tid: 10 juni kl 19:00
Plats: Hemmen
Närvarande: Bengt Martinsson, Kaj Johansson, Christer Larsson, Elisabeth Ebbesson,
Kerstin Bengtsson
Frånvarande: Helen Lärka, Mats Andersson

1. Öppnande
Ordf öppnar mötet
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
3. Föregående protokoll från möte nr 12
Föregående protokoll godkändes
4. Hemsida, synpunkter. Juridik? Vad händer vid dödsfall? Christer gör en
sammanfattning betr åtgärder vid dödsfall och bollar vidare med styrelsen. Nedan
planering betr Årsmöte, Temamöte och Cafékvällar läggs upp på startsidan när
datum och lokaler är klara.
5. Ekonomi/ Övriga handlingar/ Rättigheter
Bengt har tagit över som firmatecknare efter Ingrids avgång och han går igenom
Balans- och Resultaträkningar. I kassan finns 63.221 kr. Vi har nu 127 medlemmar.
6. Uppdatering av försäkringslista till RGMF. Inloggning här?
Bengt har inloggning till RGMF:s försäkringslista och uppdaterar efterhand. 35-40%
av medlemmarna har nu tecknat försäkring.
7. Cafékvällar. Preliminär planering för hösten 2020. Diskussion.
Vi planerar för två Cafékvällar i Växjö och två i Alvesta under perioden sept-nov 2020.
Kaj, Mats och Elisabeth planerar Alvestas kvällar med datum och lokal och Bengt och
Christer gör samma sak betr Växjös kvällar. Lessebos och Tingsryds medlemmar
informeras att de är välkomna på de Cafévällar i Växjö och Alvesta som passar bäst.
8. Planering av årsmöte till hösten. Diskussion.
Vi planerar för ett årsmöte den 25/8 kl 19:00 i A-salen, Kommunhuset, Växjö,
följande de regler betr Corona som gäller vid detta tillfälle. Christer bokar lokalen.

9. Planering av Temamöte till hösten. Diskussion.
Vi planerar för ett temamöte den 20/10 kl 18:30 i A-salen Växjö Kommunhus.
I programmet kan ingå information från ÖFN samt en frågestund. En fråga kan vara
hur man handskas med kontanter resp kort på de olika boendena och vilka regler
som gäller här. Information från vår sida, VGMF, bör också ingå. Bengt kontaktar
Sigvard Jacobsson betr detta ärende. Christer bokar A-salen, Växjö.
10. Rapporter om mentorskap
Bengt 3 telefonsamtal; Kaj 2 telefonsamtal; Christer 1 telefonsamtal;
11. Vårt deltagande på RGMF:s digitala årsmöte i Jönköping den 15-17 juni, 2020.
Bengt deltar och utnyttjar den rösträtt som vi har.
12. Övriga frågor
Planering av styrelsemöten under hösten, företrädesvis normala möten i
Kronobergssalen. Följande datum planeras: 19/8 (18:30), 16/9 (18:30), 20/10 (17:00),
18/11 (18:30) och 9/12 (18:30). Christer bokar Kronobergssalen.
13. Nästa möte
Se punkt 12
14. Avslutning
Ordf avslutar mötet
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