PROTOKOLL
fört vid sammanträde med styrelsen för
Sunnavägen 15, ideell förening
Torsdagen den 4 oktober 2018.
Närvarande

Per-Olof Svensson, ordförande
Sture Malmgren, kassör
Jahn-Eric Pettersson, sekreterare
Britt-Mari Olsson, suppleant

Mötets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

Nyckelproblemet

Nytt lås har monterats i skåpet i gemensamhetslokalen och
Stiftelsen kommer att byta lås i föreningens förrådslokal.

Äldreprojekt

Vid nästa tisdagskaffe kommer två representanter från Blue
Science Park att närvara för att berätta om några äldreprojekt
som bedrivs i deras regi.

Sittjympa

Styrelsens förfrågan om intresset för sittgympa har fått ett helt
fantastiskt gensvar. Det har visat sig att några redan deltar i den
av kommunen arrangerade sittgympan i Fregatten, men att man
hellre skulle vilja ha den i våra lokaler för att under vintern
slippa ta risken med halka och is när man ska ta sig dit. Deras
positiva erfarenhet har tydligen smittat av sig på många av våra
boende, därav det stora intresset på vår förfrågan. Efter
kontakter med några studieförbund har det visat sig att det inte
går att arrangera något sådant genom deras försorg. Styrelsen
arbetar vidare med att finna sätt att arrangera sittgympa.
Problemet är att det är svårt att finna någon som är intresserad
att leda ett gympapass utan ekonomisk ersättning, något som
inte är möjligt för föreningen att bekosta. Ärendet fortsätter att
bearbetas.

Årsmöte

Föreningens årsmöte kommer att avhållas den 14 februari 2019.
Som förberedelse till årsmötet kommer styrelsen att till nästa
möte kalla ansvariga i Aktivitetskommitténs olika grupper samt
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Valberedningens ordförande för att planera de olika aktiviteter
som erfordras enligt följande tidplan:
16 januari 2019
24 januari 2019
28 januari 2019
31 januari 3019

Kallelse till årsmöte
Sista dag för motionsinlämning
Valberedningens förslag och förslag till
aktiviteter 2019
Distribution av årsmöteshandlingar till
föreningens medlemmar

Ekonomi

Kassören redogjorde för föreningens ekonomi som fortfarande
är under kontroll. Dock saknas fortfarande fakturan från ABF
anseende kostnaden för underhållningen vid 5-årsjubileét.

Kommande styrelse möten

8 november 2018 kl 17.00, 6 december 2018 kl 17.00 och 10
januari 2018 kl. 17.00.

Avslutning

Då några ytterligare frågor inte förelåg tackade ordförande för
visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Jahn-Eric Pettersson

Justeras:

Jahn-Eric Pettersson

Per-Olof Svensson
Per-Olof Svensson

Efter mötet hade sekreteraren kallat aktivitetskommittén till möte för att fastställa och
tidsplanera höstens aktiviteter.
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