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              PROTOKOLL NR.2, HÖSTMÖTE 2019 – 11 – 14. 
 

              Plats/tid: SIK, GP-salen. Kl. 14.00 

              Närvarande medlemmar: 44 st. 

 

§ 1       MÖTETS ÖPPNANDE. 
              Ordförande Ingegerd hälsade de närvarade varmt välkomna till PRO Storvreta´s Höstmöte, 

              och förklarade mötet för öppnat. 
 

§ 2       BESLUT OM MÖTET VAR STADGEENLIGT UTLYST. 
              Beslut togs om att mötet var stadgeenligt utlyst. 
 

§ 3       FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING. 
              Dagordningen fastställdes efter att § 15 ( soppa intages) flyttades till punkten ”Benssträckare 

              5 minuter”, och kaffet serveras under § 15. 
 

§ 4       VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET. 
               Valberedningen föreslog sittande ordförande Ingegerd Wåhlin och sittande sekreterare 

               Ianeric Boström. Inga fler förslag. Ingegerd och Ianeric valdes. 

 

§ 5        VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE (1 ST). 
                Mötet valde Arne Berg att justera protokollet och tillika rösträknare. 

 

§ 6        NYA MEDLEMMAR/UPPVAKTNINGAR. 
a)       5 (fem) nya medlemmar anmälda. (Tot. 215 st.) 

b)       3 (tre) uppvaktningar; 1 (en) närvarande. Agneta Persson 80 år, gratulerades med en blomma. 

 

§ 7        VERKSAMHETSPLAN (VP) FÖR 2020. 
              Ingegerd presenterade styrelsens förslag till VP för 2020. Därefter ordet fritt. Inga kommen- 

                 tarer. 

                Beslut togs att godkänna styrelsens förslag till VP för 2020 av mål, delmål och aktiviteter. 

                ( Se Bil.1). 
 

§ 8         EKONOMI – ULF L. 
a)        Ulf började med att presentera Avstämning för Jubileét. (se Bil. 2). 

b)        Därefter redovisning av den nuvarande ekonomin och kunde konstatera att den fortsatt är  

       god. 

       Med detta som bakgrund av det preliminära resultatet, presenterade han Styrelsens förslag 

       till budget för 2020. Ordet fritt. 

       Beslut togs om att anta förslaget till budget för 2020. (se Bil. 3). 

c)        Avslutade de ekonomiska rapporterna med att presentera Balansrapporten för hela räken- 

       skapsåret; period 2019-01-01 till 2019-12-31. ( se Bil. 4). 

d)        Medlemsavgiften oförändrad, beslut taget vid årsmötet 2019-02-21. 
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e)       Med utgångspunkt av den goda ekonomin föreslog styrelsen om att subventionera julfesten 

      med 100:- för medlemmar. (fortsättning av 60-årsjubileét). Styrelsen har även föreslagit att 

      att anordna ett ”paketlotteri” till Julfesten, och att hela vinsten går till vinster. 

      Beslut togs om att subventionera Julfesten med 100:- för medlemmar och att hela vinsten 

      från lotteriet går till vinster. 

      ( Kostnad av Julfesten; 225:- för medlem och 325:- för icke medlem). 
 

§ 9        VALBEREDNINGEN HAR ORDET – BRITT-MARIE. 
                Britt-Marie (sammankallande valberedningen), informerade om de nomineringar till års- 

                mötet 2020, som för tillfället saknas; Försäkringsansvarig, Hemsideansvarig och kassör. 

                Ulf Lindberg har meddelat avgång som kassör. 

 

                 Bensträckare med inmundigande av ärtsoppa och punsch. 

 

§ 10        MÖTETS TEMA. 
                  Mixljud framförde 3 (tre) sånger med anknytning till hösten och den stundande julen. 

                  Som vanligt på ett trevligt sätt. 
 

§ 11         RESOR – INGEGERD. 
a)         Aktivitetsresan 12 – 13/3-20. 4 (fyra) anmälda från föreningen, max 250 deltagare. 

b)         Resa till Polen 31/8-20, 5 (fem) dagar, max 50 deltagare – buss.    

c)         En fråga togs upp om resor över huvud taget skall genomföras. Olika förslag framkom, 

        men några tyckte att frågan ”kom lite plötsligt”. En uppmaning att lämna förslag och 

        idéer om resor lämnas i Förslagslådan. Detta kommer fortsättningsvis att diskuteras. 
 

§ 12         INFORMATION FRÅN STYRELSEN. 
     a)           Motioner till årsmötet lämnas senast den 23/1-20 (Trivselträffen). 

     b)          Berit redovisade från mötet med Storvreta VC, efter besöket av avgående Verksamhets – 

       chef Margareta Åkerstedt vid styrelsemötet den 4/1-19. 

                   Margaretas sammanfattning lästes upp i sin helhet. (se Bil.5). 

     c)           På grund av vikande intresse för lunchföreläsningarna, har frågan uppkommit om man 

                   skall fortsätta med dem. Det kom bl.a. upp att det kanske räcker med gemensam lunch. 

                   Svårigheter att få föreläsare finns, då det ej får kosta något En lunchföreläsning är bokad 

                   till våren – Seniorshopen. Programkommittén arbetar vidare. 

d)         Pelle Ericsson rapporterade från den årliga prisundersökningen. Besöken gjordes på COOP 

        Storvreta, ICA-solen, Storvreta. Vattholma utgick med kort varsel, City Gross och Lut- 

        hagens livs fick besök istället. Preliminära uträkningar var ICA-Solen billigast av dessa. 

        Svårigheter att utföra undersökningen utifrån det förtryckta materialet, då det i flera av 

        butikerna är mediokert med Ekologiska varor. En fullständig sammanställning kommer. 
 

§ 13         MÖTEN/AKTIVITETER. 
a)         Julfest 4/12, Kocken&Kallskänkan 

b)         Knutfest 10/1-20 

c)         Trivselträff 23/1-20.Presentation av vårens program på ett nytt sätt. 

d)         Årsmöte 20/2-20. 
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§ 14     DRAGNING MEDLEMSLOTTERIET. 
              Följande lyckliga vinnare:1: Elisabeth Hansson, 2: Arne Berg, 3: Ingegerd Wåhlin, 

              4: Lasse Eklund, 5: Gerd Andersson. 

 

§ 15     KAFFE. 

 

§ 16     DRAGNING LOTERIRINGEN. 

 

§17      AVSLUTNING. 
              Ordf. Ingegerd tackade kaffekommittén, kören, skrivtolkarna och övriga närvarande och 

              förklarade 2019 års Höstmöte för avslutat. 

 

 

 

 

 

               Justeras: 

 

 

 

             _________________________                   _________________________ 

             Ingegerd Wåhlin, ordförande                    Ianeric Boström, sekreterare 
 

                                               

 
                

               ____________________________ 

               Arne Berg, justerare 
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