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Protokoll nr 2 från styrelsemöte den 2018-02-14 
Närvarande: Anders Jansson,  Bertil Källman, Anders Gajmark, Bengt-Erik Mattisson,  
Per Carlsson, Veine Sjödahl, Curt Bergman, och Noah Olsson. 

Frånvarande: Eva Appelgren, Carina Borgman, Tommy Andersson,  Anders Nilsson Sbg,   
Boo-Walter Eriksson, Mikael Johansson, Magnus Göransson  och Anders Runesson. 

 

1.  Välkommen: Ordföranden Anders Jansson hälsade välkommen och föreslagen 
dagordning    godkändes. 

2.  Föregående protokoll: Protokollet godkändes utan anmärkning och lades till 
handlingarna. 

3.  Ekonomi: Bengt -Erik Mattisson redovisade den ekonomiska resultatrapporten. 

Några enstaka medlemsavgifter hade inbetalats, i övrigt har inga förändringar noterats 
sedan senaste styrelsemötet.   

4.  Aktivitetsgruppen: Studiebesök på Stål och Rörmontage genomfördes den 1/2. Ett 
referat kan ses på vår facebook sida. 

Nästa aktivitet är vårt årsmöte som genomförs den 14/3. Årsmötet inleds med ett 
föredrag under rubriken "Sociala media, vilka finns det och vad har vi för nytta av dem?" 
Föredragshållare är UF-företaget "Webbyggarna" med Noah Olsson som ansvarig.  

Föredraget följs av sedvanliga årsmötesförhandlingar varefter förtäring serveras. 

Det föreslogs i detta sammanhang att vi under hösten 2018 skulle anordna en 
aktivitetskväll 

där deltagarna skulle få en praktisk genomgång av olika medier med användning av 
datorer och smarttelefoner. 

Det för april planerade besöket på SAAB i Karlskrona visade sig svårt att genomföra 
p.g.a. deras sektretesskrav. Boo-Walter Eriksson hade två alternativ: att SAAB kommer 
till oss och föreläser om sin verksamhet alt. att vi gör ett besök på Marinbasen i stället. 

Anders Jansson informerade då om att vi erbjudits att i april få besöka gamla 
Winnerfabriken i Karlshamn för att informeras om och få se all den verksamhet som 
förekommer där idag. 

Styrelsen beslöt att anta det sistnämnda erbjudandet och skjuta på SAAB- alt. 
Marinbasen besöken till juni och/eller augusti. 
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Det planerade besöket på Evomatic i Karlshamn kommer att äga rum den 24/5. Det 
kommer att bli ett förmiddagsbesök med start kl. 10:00  

5. Genomgång av material inför årsmötet 14/3. Inbjudan var klar. Övrig 
dokumentation genomgicks, diskuterades och i vissa fall justerades. I samband med 
frågor beträffande medlemsavgiften och vad den innefattar, informerade Anders Jansson 
om ett förslag till avtal med Kreativum. Föreningens medlemmar kan komma att 
erbjudas fri entre under 2018, men sedan försvinner troligen den förmånen. 
Besöksvärsdverksamheten samt föreningens utnyttjande av Kreativums lokaler för 
möte etc. förväntas fortsätta som tidigare. Besöksvärdarna skulle då få ha kvar förmånen 
av fri entre samt rabatterad förplägnad. 

6. SUF. Föreningen hade erhållit ett mail från SUF betr. inbetalning av medlemsavgift 
samt information om SUF:s tänkta framtida verksamhet. Efter en viss diskussion 
beslutades det att vi skall fortsätta vara medlem i SUF, i varje fall under 2018, och se hur 
dess verksamhet utvecklas. Det beslöts att vi omgående skall betala in föreningsavgiften 
på 500 kr, men förhandla med SUF om att vänta med inbetalningen av medlemsdelen på 
40kr /medlem tills vi  har fått in våra medlemsavgifter och kan se hur många 
medlemmar vi har. Dessa betalningar kunde då tänkas ske i två omgångar, en i juni och 
en i december. 

7. Valberedningen. Veine redogjorde för situationen inför val av ny styrelse på 
årsmötet. 

Som tidigare meddelats har Anders Jansson, Curt Bergman och Per Carlson undanbett 
sig omval. Veine och Jarid Nilsson hade varit i kontakt med ett antal peroner som 
föreslagits, men inga hade varit villiga att väljas in i styrelsen. Veine efterlyste därför fler 
förslag och ev. hjälp att kontakta dessa personer. Ett antal namn ventilerades och ett 
antal av dessa skall kontaktas.    

8. Övriga frågor. Per Carlsson föreslog att, med tanke på den rådande osäkerheten betr. 
förållandet till Kreativum och till SUF, det skulle  tillfälligt införas två fasta punkter på 
dagordningen för styrelsemöten, nämnligen just bevakning av förhållandet till 
Kreativum resp. förhållandet till SUF. 

9.  Nästa möte: Äger rum den 14/3 kl 18:00. ( årsmöte) 

10.  Avslutning: Ordföranden tackade för dagens sammanträde och avslutade mötet. 

 

Per Carlsson                                            Anders Jansson 

t.f sekreterare       Ordförande 


