Protokoll nr.: 108
Extra styrelsemöte den 12 juni 2017
Plats: Karlslunds Motionscentral och Café
Närvarande: Hela styrelsen.
•

Ordförande Miguel Bascuas öppnade mötet.

•

Föregående protokoll nr. 107 godkändes och lades till
handlingarna.

•

Börje rapportera den aktuella ekonomiska situationen:
Plusgirot kr. 27.146:- och SBAB 135.266

•

Den genomförda gemenskapsresan den 30 maj upplevdes av
alla som mycket lyckad. Mat, guidning och inte minst
eftermiddagsfikat på Vätternterrassen var till stor
belåtenhet. Styrelsen tackar Börje och Håkan för ett lyckat
arrangemang.

•

Håkan informerade om att det finns planer för en skyttefest
under hösten. Han återkommer med mera konkreta detaljer.

•

Inför deltagande i Gälleråsendagarna den 11-13 augusti är den
planerade bemanningen från vår förening följande: Gunnar
Norman kan ställa upp en dag. Börje, Olle och Miguel står
beredda för alla dagarna, men kanske inte alla tre samtidigt.
Johan kan möjligen ställa upp någon dag. Ev. kan någon
medlem i Värmlands förening från Kristinehamn ställa upp.
Vi får besked senare. Johan föreslår att vi hyr en bil (mindre
lastbil eller pickup), där all utrustning och alla aktuella
funktionärer kan rymmas. Håkan ombesörjer att vi får hyra
en bil till förmånlig pris hos MABI

•

Vi har haft ett möte med Håkan Florin från Karlstad. Han gav
oss många tips om marknadsföring och facebook. Han gav
många råd om vad vi kan ha för saker att sälja vid mässor,
seniordagar, föreläsningar mm. Eftersom vi har ett stort
antal blåband pins beslöt vi att sälja 200 stycken till Håkan
Florin.

•

I september beräknar vi att kunna starta två kurser i spanska,
den ena för nybörjare och den andra av typen
konversationskurs. Priset skall bli kr. 950:- per kurs med 10
gånger. Plats: Bilda, Fabriksgatan 8 - Örebro

•

Vid besöket av Håkan Florin visade han ett förslag på hur vi kan
lägga upp en facebooksida på nätet. Johan var beredd att
utveckla och underhålla denna facebooksida.

•

Den 16 juni ska vi träffa direktören för Region Örebro län

(tidigare Landsting) Andreas Svahn. Miguel har förberett ett
antal frågor och diskussionsämnen som skall tas upp.
•

Vi diskuterade olika förberedelser för anhörig- och
seminariedagen den 21 oktober. Möjligen kan vi hålla vårt
möte i Wilandersalen på USÖ.

•

Styrelsemötet avslutades med en påminnelse om nästa vanliga
styrelsemöte som kommer att äga rum den 4 september kl
14.00 i Karlslund som vanlig.

•

Ordförande önskade samtliga styrelsemedlemmar en trevlig
och solig sommar.

Vid protokollet:

Justeras:

Olov Sturzenbecker, sekreterare
ordförande

Miguel Bascuas,

