Protokoll från styrelsemöte nr 14
Tid: 19 augusti kl 18:30
Plats: Kronobergssalen
Närvarande: Bengt Martinsson, Kaj Johansson, Christer Larsson, Elisabeth Ebbesson,
Kerstin Bengtsson, Helen Lärka, Mats Andersson

1. Öppnande
Ordf öppnar mötet
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
3. Föregående protokoll från möte nr 13
Föregående protokoll godkändes
4. Hemsida, synpunkter. Hur agera vid dödsfall. Dokument betr detta är upplagt på
hemsidan under ”Goda råd”, efter avstämning med styrelsen och Hanna Fransson.
Tillägg skall göras betr hur länge handlingar skall sparas och av vem, Christer
stämmer av med Hanna.
5. Ekonomi. Antal medlemmar. Vi har 129 medlemmar. Uppdaterad balans- och
resultaträkning gås igenom. Vi har totalt 63.221 kr på bankkonto och i kassa.
6. Försäkringar. 54 medlemmar har tecknat försäkring.
7. Cafékvällar, planering. Christer skickar ut inbjudan till Café kvällarna i Växjö (15/9)
och i Alvesta (24/9), detta via Hanna Fransson.
8. Planering av årsmötet den 26/8. Christer trycker upp handlingar för mötet när vi vet
hur många som är anmälda. Christer kontaktar Thorwald Burman betr val till
valberedningen.
9. Planering av Temamötet den 20/10 kl 18:30, A-salen. Bengt har kontaktat Sigvard
Jacobsson och han ställer upp tillsammans med någon eller några granskare från
ÖFN.
10. Brev till Kommunstyrelsen betr lokaler 2021. Bengt har kontaktat Sigvard Jacobsson i
detta ärende och planerar att kontakta kommunchefen Monika Skagne.
11. Rapporter om mentorskap. Elisabeth 4 telefonkont; Bengt 4 telefonkont; Christer 1
telefonkontakt;
12. Rapport från RGMF:s digitala årsmöte i Jönköping den 15-17 juni 2020. Bengt deltog
från vår sida. Inget speciellt i övrigt att meddela.

13. Övriga frågor. Vår medlem Lennart Persson har kontaktat Per Schöldberg,
riksdagsman (C), betr den långa handläggningstiden för bostadstillägg. Per har skrivit
till statsrådet Ardalan Shekarabi och frågat om vad som görs i detta ärende.
Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande möte med den nyvalda styrelsen direkt
efter årsmötet den 26 augusti.
14. Nästa ordinarie möte. Den 16 september.
15. Avslutning
Ordf avslutar mötet
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