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6. Rapport från resesamordnaren.  
 Thorsten redovisade enligt följande: 
 
 Vid studiebesöket på VTI den 13 februari deltog 25 medlemmar. 
  
 Vårresan till Holland 17 - 21 april har  endast 25 anmälda. Beslutade att förlänga  
 anmälningstiden samt informera på hemsidan och via mail. 
 
 Resa i Östergötland den 14 maj är fullbokad 30 st. 
 
 Resan till Bayern 31 aug. – 9 sept. har hitintills 25 anmälningar. 
  



 
 
 7. Förberedelse årsmötet. 
 Janne redovisade förslag till Verksamhetsberättelse. 
 Verksamhetsberättelsen godkändes av styrelsen för att framläggas för årsmötet. 
 
 Leif redogjorde för årets Resultat - och Balansräkningar, samt Verksamhetsplan och 
 förslag till Budget för kommande verksamhetsår. 
 Styrelsen godkände Resultat -  och Balansräkningar samt Verksamhetsplan och 
 förslag till Budget för 2008 att framläggas för årsmötet. 
 
 Beslutades att årsmöteshandlingarna kopieras i 100 ex. Ansvarig Janne. 
 
 Beslutades att till årsmötet föreslå oförändrad årsavgift 100 kr / medlem för 2009 . 
 
 Ordförande för årsmötet: Lars Olsson är vidtalad. 
 
 Blommor till föredragshållare, ordföranden för mötet samt från styrelsen avgående 
 Carl-Erik Svensson ombesörjes av Leif. 
  
8. Valberedningens förslag. 
 Benny redovisade förslag från valberedningen. 
  
9. Förslag från styrelsen ang. en ny valberedare. 
 Ett antal namn diskuterades varvid Benny fick i uppdrag att i första hand kontakta 
 Elisabeth Forsman och i andra hand Christer Sjönell som ny valberedare. 
  
 
10. Uppvaktningar. 
 Svea Kvarnström hedersmedlem i föreningen har avlidit. 
 Benny kommer att representera vid begravningen. Bestämdes att Benny ordnar  
 med att 500 kr sätts i på konto till Rädda Barnen samt blommor till begravningen. 
 
 Beslutades att som tack för resealmanackan överlämna en blombukett till  
 Karl-Gustav Svensson vid årsmötet. 
 Leif ordnar med blombuketten. 
  
 
 Beslutades  att vid sista spelomgången för Boule, överlämna en julgrupp 
 till resp. Karl-Erik Karlsson och Lars Åhrberg, som tack för årets verksamhet. 
  
11. Övriga frågor. 
 Owe tog upp för diskussion huruvida hemsidan kan aktualiseras genom att  
 exempelvis införa referat från Bouleverksamheten, resor och andra aktiviteter. 
 
12. Nästa möte. 
  
 Bestämdes att efter årsmötet den 13 mars ha ett konstituerande styrelsemöte. 
 
 Styrelsemöte nr 2 bestämdes till torsdag den 10 april kl 0900 i Kompetensen 
 
 Styrelsemöte nr 3 bestämdes till måndag den 12 maj kl 0900 i kompetensen. 
 
 Styrelsemöte nr 4 inkl. utskick av höstens aktiviteter bestämdes till onsdag 
 den 28 maj kl 0900 
 
 
 
 



 
 
 
13. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
  
   
 
  
Linköping dag som ovan 
 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Benny Wigren 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
  
  
      


