Protokoll nr.122
Styrelsemöte i T-pro den 3 december 2018 klockan 13.00.
Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral, Örebro
Närvarande: Hela styrelsen utom Johan Nyström, som anmält förhinder.
§ 1. Ordföranden öppnade mötet.
§ 2. Föregående styrelseprotokoll nr. 121 godkändes och lades till handlingarna.
§ 3. Ekonomi: Behållning på plusgiro: kr. 8 220:73 på SBAB: kr. 105 764:01
Ansökan om medel från Allmänna arvsfonden är inledd, men det är oklarhet om
vilken/vilka föreningar som skall/kan söka medel. Medlemsantal f.n. 210 st.
§ 4. Julbord serveras för styrelsens medlemmar med respektive samt
valberedningens ordförande med hustru på 4:e våningen, Berhn:s arena den 5
december klockan 19.00
§ 5. Sammankomster för medlemmar:
Julavslutning den 14 januari 2019 kl. 14.00
–
lotterier
–
bindande anmälan, avgift kr. 20:–
underhållare
–
Håkan gör förberedande kollationeringar

–
–
–
–
–
–

§ 6. Aktiviteter 2019:
januari: julavslutning
mars: årsstämma
april: film om kolmila och förmodligen ev körkonsert
Maj-juni: medlemsresa
augusti: någon sammankomst t.ex skytte
september: kolmilebesök
§ 7. Preliminär budget skall förberedas. Miguel och Börje kommer att träffas.
§ 8. Årsstämma den 6 mars 2019 klockan 18.30 på LivIn.
§ 9. -Lokalplanering m.m ang. Livsgnistan:
Konferensstolar har inköpts till betydligt reducerat pris.
Invigning av Livsgnistan i januari 2019
Yogakurs i vår lokal den 16 januari 2019 – 12 platser. ”Yogamattor” kommer att
inköpas.
Cancerrådet besöktes av Miguel
–
Patientföreträdare sammankomst har skett på USÖ, Ingrid Alkebro skickar
protokoll.
–
Områdesträff för patienter och pensionärer har avhållits i Lindesberg.
–
Region Örebro län kommer att stödja oss ekonomiskt
–
den 10 december kommer Miguel hålla ett fördrag om T-pro vid Rådet för
funktionshinder.
–
Miguel kommer att åka till Västerås och beskriva Livsgnistan för RCC/PNR
–
Håkan Engman valdes enhälligt att representera T-pro i RCC/PNR och i

–

kontaktsjukssköterskegruppen.
Till årsstämman kommer vi att föreslå att vår styrelse består av nio(9) ordinarie
medlemmar med Morgan Svensson som fullödig medlem.

§ 10. Nästa styrelsemöte och medlemsmöte i Livsgnistan sker den 14 december
klockan 13.00 Miguel, Börje och HOA deltar.
§ 11. Nästa styrelsemöte i T-pro hålls på ordinarie plats i Karlslund den 7 januari
2019 kl.13.00.
§ 12. Miguel avslutade dagens möte.

Vid protokollet:

Justeras:

Olov Sturzenbecker
Sekreterare

Miguel Bascuas
Ordförande

