Protokoll från styrelsemöte nr 15
Tid: 16 september kl 18:30
Plats: Kronobergssalen
Närvarande: Bengt Martinsson, Kaj Johansson, Christer Larsson, Elisabeth Ebbesson,
Helen Lärka
Frånvarande: Sivert Eklundh, Anita Lindstedt, Kerstin Bengtsson, Mats Andersson

1. Öppnande
Ordf öppnar mötet
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
3. Föregående protokoll från möte nr 14
Föregående protokoll godkändes
4. Hemsida, synpunkter. Årsmötesprotokoll läggs in efter signering.
Ny RGMF flik skapas som kan öppnas av medlemmar.
5. Ekonomi. Antal medlemmar. Vi har 129 medlemmar. Uppdaterad balans- och
resultaträkning gås igenom. Vi har totalt 61.855 kr på bankkonto och i kassa. Christer
skickar aktuell medlemsförteckning till alla i styrelsen. Vi beslutar att nya medlemmar
betalar 150 kr gällande året ut och nästa år.
6. Försäkringar
54 medlemmar har tecknat försäkring.
7. Cafékvällen igår, rapport. En bra café träff med 14 deltagare (varav fem ickemedlemmar) och mycket intressanta frågor och diskussioner
8. Signering av årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande styrelsemöte.
Protokollen signeras.
9. Planering av Temamötet den 20/10 kl 18:30, A-salen. Bengt har avtalat med Sigvard
Jakobson att två personer från nämnden deltar samt också två handläggare
10. Bengt informerar om läget betr lokaler 2021. Bengt har diskuterat detta med Sigvard
Jakobson och i princip så får bara kommunanställda vistas i nya kommunhuset på
kvällstid. Andra måste ha kommunanställd ledsagare. Frågan skall dock dryftas
vidare. I sista hand får vi skriva till kommunstyrelsen. Pensionärernas hus på Öster
kan vara ett alternativ.
11. Möte med ÖFN framöver.

Detta avhålls den 27 oktober kl 10:00 i Kommunhuset. Bengt, Kaj och Christer deltar.
12. Förslag till person för valberedningen
Kaj undersöker om någon är intresserad vid café mötet i Alvesta
13. Rapporter om mentorskap
Bengt – 3 telefonkontakter; Elisabeth – 4 telefonkontakter;
14. Övriga frågor
Vi har fått en inbjudan från RGMF till en ordförande konferens i Jönköping den 24
oktober. Bengt och Christer åker på detta.
15. Nästa möte
Den 20 oktober kl 17:00, innan temamötet
16. Avslutning
Ordf avslutar mötet
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