
 
 
Protokoll nr.125 

 

Styrelsemöte i T-pro den 11 mars 2019 

 

Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral, Örebro 

 

Närvarande: Hela styrelsen utom Marianne Liss, som trots att hon skulle 

medföra ”konferenssmörgåsar” ändå uteblev. 

 

§ 1.  Ordföranden öppnade mötet. 

 

§ 2.  Föregående styrelseprotokoll nr. 124 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 3.  Ekonomi: Behållning på plusgiro: kr. 37 981:96 

           på SBAB: kr. 166 151:- 

 

 Förtäring m.m. på årsmötet den 6 mars kostade ca 6 500 kronor 

 

 Medlemsantalet för närvarande är 209 st varav 200 män. 

 

§ 4.  Årsstämman 2019 hölls den 6 mars kl. 18.00 på LivIn Hotell. 

 Erfarenheterna från årsmötet var övervägande positiva. Allt fungerade bra 

bortsett från att ett litet missförstånd med lokalen ledde till att några av ”våra” 

besökare gick fel först. P.A. Strömbergs reseberättelse från Sydamerika var 

intressant och medryckande. 

 

 Som ordförande vid årsmötesförhandlingarna fungerade Arne Gustafsson. 

 

 

§ 5.  Den 8 april har vi ett medlemsmöte klockan 14,00 på LivIn hotell. Då visas en 

film om kolmilans uppbyggnad och förberedelser för att bygga upp denna 

– 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. Vi bör lägga på minnet att vid grillen skall finnas ett 

vegetariskt alternativ. 

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

– I oktober eller november planerar vi en föreläsning. Se hemsidan! 

 

 

§ 6.   Livsgnistan behöver volontärer varje onsdag. Flera från vår styrelse kan ställa 

upp då och då. Mer eller mindre regelbundet, såsom Mary-Ann Liss, Johan Ny., 

Håkan E. Olov S., Britt Bascuas, Kenny P., Börje J. och Morgan S.. 

 

§ 7.  Invigningen av LIVSGNISTAN skedde den 28 februari. Över 100 personer var 

där och trängdes och trivdes. 

 

 PCF:s årsstämma besöks av Håkan E. Och Morgan S. Miguel avstår sin plats. 

 

 Den 11 april kommer Peter Jihde att tala om diabetes på Scandic Center. 

 

 Seniormässan den 5 oktober är bokad , förberedd och planerad. 



 

§ 8.  Nästa styrelsemöte har vi den 15 april 2019 klockan 13.00. Samma plats som 

vanligt. 

 

§ 9.  Ordföranden avslutade dagens möte. 

 

 

 

Vid protokollet:      Justeras: 

 

 

 

 

Olov Sturzenbecker     Miguel Bascuas 

Sekreterare       Ordförande 


