
    STORVRETA                                                                                      
               

              PROTOKOLL NR.2, HÖSTMÖTE 2018-11-15 

 

              Plats/tid: SIK, GP-salen. Kl. 13.00 

              Närvarande: 48 st. 

 

              Innan mötets öppnande tackade ordf. Ingegerd för det stöd hon och maken Christer fick 

              under Christers sjukdom och sista tid. Hon tackade även för alla vackra blommor och de 

              många minnesgåvorna (43st.) till cancerfonden. Hon avslutade med; ”att ge en stor kram 

              till Er alla”. 

 

§ 1       MÖTETS ÖPPNANDE 
              Höstmötet öppnades av föreningens ordf. Ingegerd med att hälsa de närvarade välkomna. 

              Förslag till dagordningen gicks igenom. 

 

§ 2       BESLUT OM MÖTET VAR STADGEENLIGT UTLYST 

              Beslut togs om att mötet var stadgeenligt utlyst. 
 

§ 3       FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

              Ordet fritt. Dagordningen fastställdes utan övriga tillägg. 
 

§ 4       VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 

            Valberedningen föreslog Arne Berg som ordförande för mötet och Ianeric Boström 

              som sekreterare. Nog med förslag. Arne och Ianeric valdes. 
 

§5        VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE/RÖSTRÄKNARE (1st.) 

              Kerstin Wennberg föreslogs. Inga fler förslag. Kerstin valdes.  
 

§ 6       NYA MEDLEMMAR/UPPVAKTNINGAR 

a)      Britt-Marie Karlsson hälsades välkommen som ny medlem. 

b)      Följande jubilarer uppvaktades: 

     Jan Thorén, 85 år 

     Hans Gustavsson, 80 år 

     Hans Hansson, 80 år 

     Lars Nordström, 75 år 
 

§ 7       VERKSAMHETSPLAN (VP) FÖR 2019 

               Ulf Hansson föredrog styrelsens förslag till VP 2019. 

               Ordet fritt. 

               Beslut togs därefter att godkänna VP; mål, delmål och aktiviteter för 2019.(Bil.1). 

               (Programbladet för våren -19 lämnas ut på januarimötet, ev. ändringar kan förekomma). 
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§ 8       EKONOMI – ULF L. 
a)      Ulf L. presenterade den nuvarande ekonomin, och kunde konstatera att den är fortsatt god. 

     Med denna bakgrund av det preliminära resultatet presenterade han förslag till budget för 

     2019. 

    b)       Ordet lämnades  fritt ang. förslaget. Ingen däremot eller kommentarer. 

               Beslut togs om att anta förslaget till budget för 2019. (Bil. 2). 

b)       Förslag från styrelsen om att medlemsavgiften för PRO Storvreta skall förbli oförändrad  

      under 2019. Ordet fritt. Inga ytterligare förslag framkom. 

      Beslut togs om oförändrad avgift för 2019. 
 

§ 9        VALBEREDNINGEN HAR ORDET 

                Britt-Marie Lindström (sammankallande för valberedningen) informerade om arbetet 

                inför årsmötet 2019. I samband med detta informerade Ingegerd om ev. kommande va- 

                kanser, både i styrelsen och kommittéer. Förslag kan lämnas till valberedninegn. 

 

                Innan 5 min. bensträckare, informerade Ulf L. om julbordet. Efter den 2/12 är anmälan 

                bindande !  (se även Hemsidan). Listor skickades runt om julfesten och Aktivitetsresan 

                15/2-19. 

 

§ 10      MÖTETS TEMA – MIXLJUD 
             Körens ledare Börje Westergren inledde med att visa hur man praktiskt arbetar i kören. 

               Avslappning, skalövning som ”uppsjungnig” m.m. Kören gav även exempel på olika  

               typer av sånger de arbetar med t.ex visor, gospel m.m. Efter detta framförde kören ett 

               antal sånger, även de närvarande fick medverka i en kanon. Uppsakattat! 
 

§ 11      RESOR - INGEGERD 

a)     Aktivitetsresan anordnad av PRO Uppsala Samorganisation den 14-15/3-19. Kostnad 

    max 499:-. 

b)     Alliansresan12/6-19, ”Åland över dagen”, kostnad 745:- 

 

§ 12      INFORMATION FRÅN STYRELSEN,  INGEGERD OCH ULF L.      
a)    Motioner till årsmötet, inlämnas senast den 24/1-19 (Trivselträffen), för att styrelsen 

   skall hinna behandla dem. 

b)    Att byta starttid för Trivselträffen kom upp till diskussion. Innan beslut togs presenterade 

   Ulf L. statistik över närvaron, efter flytten till Skogsvallen och ändrad tid till 13.00. 

   Under år 2018 har närvaron sjunkit något. Varför? Innehållet? 

   Synpunkter framkom bl.a.om att skicka med en enkät om innehållet i samband med ut- 

   skicket av Vårprogrammet 2019.Undringar framkom även om: ”Vad är det som konkur- 

   rerar? Är det innehållet? För lång tid på Träffen? Mycket andra ”träffar?”. 

   Programgruppens förslag att ha ett tema( utan övrig information) och inget annat. Ev. 

   2ggr./år. Styrelsen får i uppdrag att fortsätta med utformningen av detta. 

   Till sist togs beslut att starttiden för Trivselträffarna ändras från 13.00 till 14.00  fr.o.m. 

   1/1 2019. 
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c)   Pelle Ericsson rapporterade från årets Prisundersökning den 25/10-18. 

Tre(3) butiker besökta:  

Tempo Vattholma, COOP Storvreta och ICA-Solen Storvreta. (Bil. 3). 

d) Ulf L. och Ingegerd genomför en cirkel i hantering av Bank-ID och Swish för smart- 

phone. 

Första cirkelns datum är:22/11,29/11 och 6/12-18. (Fulltecknad). 

En andra cirkel kommer ev. att genomföras i januari 2019, om intresse finns. (7-8/cirkel). 

 

§ 13   DRAGNING I MEDLEMSLOTTERIET 

            Följande vinnare: 1.Lennart Persson,2 Ulf Hansson, 3 Bengt Hellund,4 Cristina Snygg, 

            5 Berit Ek. 

 

§ 14    SOPPA INTAGES 

             Ärtsoppa och baugette samt kaffe. 

 

§ 15    MEDLEMMARNAS FORUM 
             Inget framkom. 
 

§ 16    MÖTEN – INGEGERD 

a)  Påminnelse om Seniorgalan den 27/11 i Fyris park. Fri entré. 

b)  Julbordet 5/12 kl.17.00, Kocken och Kallskänkan, Fullerö. 

c)  Knutfest 11/1-19 

d)  2019 års första trivselträff den 24/1-19,kl. 14.00! 

e)  Årsmötet 2019 hålls den 21/2 2019. 

 

§ 17    DRAGNING LOTERIRINGARNA 

 

§ 18    AVSLUTNING 

             Höstmötets ordf.Arne Berg tackades med buteljerad blomma.Ingegerd tackar de närvarande, 

             kören, skrivtolkarna och kaffekommittén, och förklarade Höstmötet för avslutat. 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

_________________________                                  ____________________________ 

Arne Berg ordförande                                              Ianeric Boström sekreterare 

 

 

_________________________ 

Kerstin Wennberg justerare 
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