
Protokoll fört vid styrelsemöte med Rasbo i Samverkan den
LA/Z 2AZA i Församlingshemmet Rasbo.

Närvarande: Ann-Charlotte Björklund, Birgitta Elfuing, Britt Sofi Karlsson,
Allan Haddelton, Gunilla Zetterling, Percy Westerlund, Roine Thunberg,
Esbjörn Forslund, Andrew Hutchings, Rolf Eriksson.

1. Sammankallande Ann-Charlotte Björklund hälsade de närvarande
välkomna och förklarade mötet öppnat.

2" Till sekreterare valdes Rolf Eriksson.

3. Att justera dagens protokoll valdes Andrew Hutchings.

4. Dagordningen godkändes med tillägget att Andrew hade synpunkter på

texten i verksamhetsplanen och det tas upp i paragraf 13
verksa m hetspla nen .

5. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna efter genomgång.

6. Britt Sofi redogjorde for den ekonomiska ställningen vid årsskiftet, och
konstaterades att ekonomin är god.

7 . 7 /3 skall vi göra ett besök i Vattholmas servicepunkt och besöka deras
bibliotek, lunch ingår i besöket.

B. Som ett forsök att öka medlemsantalet skall det skickas med ett
inbetalningskort i April-numret av Ristaren. Medlemsantalet 2019 var 58
st.

9. Årsmötet annonseras 2 veckor innan i UNT. Jonas Pettersson Centern
blir ordförande för årsmötet. Jacob Ämtvall Tankesmedjan blir
foredragshåttare. Skall kollas om Elin Sandow UNT kan närvara. Bröd från
Anna:s Bakstuga i stället for blommor till avtackningar.

10. En fråga om arvode till foredragshållaren på SOO0:- Kr. godkändes.

11. Angående årets Ristare har det kommit in några forslag, inget
beslutades, 2912 sista dag för förslag.

12. Verksamhetsberättelsen godkändes med små ändringar.

13. Efter en lång diskussion om texten iverksamhetsplanen, som Andrew
hade synpunkter på, skall det ses över.

14. Senast 31/3 skall redovisning för 2019 och information om 2020 års
verksamhet och anslagsansökan vara inlämnad.



15. Nästa nummer av Ristaren i lådan 2-3 April, manusstopp t5 Mars.
Ann-Charlotte eftertyste artiklar eller uppslag till artiklar, något hon tyckte
Iigger nära till hands var att rapportera om äldres aktiviteter av olika slag.
Tidsplanen för utgivning av Ristaren, beslutades fortsätta som tidigare.

16. Vad beträffar att synas på facebook, är det bra om någon från varje
socken sköter det, så det blir ordning och bara finns sånt som hör hemma
där.

17. Beslutades att bjuda in Hans Nordströrn från Landstingsberedningen
till något möte for att forklara vad vi kan ha för nytta av deras
verksamhet.

18. Ann-Charlotte tackade för vlsat intresse och förklarade mötet for
avslutat.

Vid Protokollet Justeras

Rolf Eriksson Andrew Hutchings


