
 
 
Protokoll nr.124 

 

Styrelsemöte i T-pro den 7 februari 2019 

 

Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral, Örebro 

 

Närvarande: Hela styrelsen utom Mari-Anne Liss, som anmält förhinder. 

 

§1.  Ordföranden öppnade mötet. 

 

§ 2. Föregående styrelseprotokoll nr. 123 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 3.  Ekonomi: Behållning på plusgiro: kr. 121,287:96 

                         på SBAB:      kr. 86,151:- 

 

§ 4. Medlemsantalet för närvarande är 209 st varav 200 män. 36 medlemmar har 

ännu inte betalat årets avgift. 

 Miguel kommer att skicka påminnelser, som även inbegriper dem som lämnat 

intresseanmälningar. 

 

§ 5.  Årsstämman 2019 hålls den 6 mars kl. 18.30 på LivIn. 

 Underhållare kontaktas av Miguel. 

 Till ordförande vid årsmötesförhandlingar föreslås Arne Gustafsson. Till 

sekreterare föreslås den ordinarie i styrelsen. 

 Kallelse till årsstämman skickas med post till dem, som inte har internet. 

 Med kallelsen bifogas verksamhetsberättelse. 

 Medlemmar med mail får alla handlingar via mail. 

 

 Handlingar till årsstämman skickas senast 2 veckor före årsstämman den 6 

mars. 

 

– I april månad har vi ett medlemsmöte den 8 april kl.14.00 på LivIn. Då visas 

en film om kolmilor. 

Alternativt datum för detta medlemsmöte är den 11 april, samma tid och plats. 

– I maj kommer vi eventuellt ha en konsert i Hagakyrkan med Korsbandet. 

– I juni kommer årets medlemsresa att ske till Birka med buss och båt. Datum 

meddelas då Birka öppnat för säsongen. 

– I augusti kommer vi att ha ett grillparty någonstans i KILSBERGEN. Plats 

meddelas senare. 

– I september sker ett studiebesök i en kolmila genom HOA:s försorg. 

 

§ 6.  Budgeten klar för 2019. Den skall renskrivas. 

 

§ 7. Invigningen av LIVSGNISTAN sker den 28 februari. Program finns utarbetat och 

där medverkar bl. a. Landshövdingen Maria Larsson och chefen för RCC i vårt 

distrikt Johan Ahlgren. 

 Medlemmar i vår styrelse ombedes komma ca klockan 13.00 för förberedelser. 

 

 Vid invigningen kommer att serveras snittar, förfriskande drycker och frukt. 

Några bakverk kommer också att erbjudas till förtäring. 

 Då antalet sittplatser, förutom några stolar och två soffor, kommer att vara 

begränsat kommer de flesta besökare att få ståplatser. 



 

 

§ 9.  Årsstämma i PCF äger rum på sedvanligt vis och plats i Stockholm resp. Birka 

Cruises den 9 – 10 april 2019. Miguel och Håkan kommer att deltaga från T-pro. 

 

§ 10. Håkan Engman har bevakat ärendet Egen vårdplan på USÖ. 

 

 Till Per-Olof Skölds begravning kommer vi att skicka kr. 200:- genom 

Cancerfonden 

 

§ 11. Nästa styrelsemöte i T-pro  hålls på ordinarie plats i Karlslund den 11 mars 

2019 kl.13.00. 

 

§ 12. Miguel avslutade dagens möte. 

 

 

 

Vid protokollet:      Justeras: 

 

 

 

Olov Sturzenbecker      Miguel Bascuas 

Sekreterare       Ordförande 


