
 
 

Protokoll nr.123 

 

Styrelsemöte i T-pro den 7 januari 2019 

 

Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral, Örebro 

 

Närvarande: Hela styrelsen utom Kenny Petersson, som anmält förhinder. 

 

§1.  Ordföranden öppnade mötet. 

 

§ 2.  Föregående styrelseprotokoll nr. 122 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 3.  Ekonomi: Behållning på plusgiro: kr. 68 364:23 på SBAB: kr. 86 151  

 + ränta kr. 386: - 

 Vid genomgång av budget för år 2018 visar det sig ha varit ett bra år 

ekonomiskt sett. Det preliminära resultatet är + 49 000: - (men resultatet 

blir sannolikt betydligt bättre), vilket är mer än 100 000 kr bättre än år 2017. 

 Förklaringen är fler intäkter och lägre kostnader. 

 

 Medlemsantalet för närvarande är 209 st varav 200 män. 

 

§ 4.  Julavslutning sker den 14 januari kl. 14.30. 

 Program: kl.14.30 kaffe 

 kl. 15.00 Musik av musiker Holt 

 Ca kl. 16.00 Dragning av lotteri mm 

 ca kl 17.00 Avslutning 

 

§ 5.  Sammankomster för medlemmar: 

 Julavslutning den 14 januari 2019 kl. 14.30 

– 6 mars: årsstämma 

– april: film om kolmila och studiebesök på sådan i september månad 

förmodligen 

– ev körkonsert 

– Maj-juni: medlemsresa 

– augusti: någon sammankomst t.ex skytte eller grillparty 

– september: kolmilebesök 

 

§ 7. Årsstämma den 6 mars 2019 klockan 18.30 på LivIn. 

 Vi medlemmar i styrelsen uppmanas att spåna på en bra och intressant och 

inspirerande föreläsare till detta tillfälle. Förslag lämnas till Miguel. 

 

§ 8. Media är inbjudna till den första Livsgnistan yogakursen den 16 januari. Då 

kan man briefa om vår årsstämma. 

 

§ 9.  Livsgnistan kommer planeringsmässigt att ha öppet en dag per vecka. 

 Volontärer från Bröstcancerföreningen är förberedda. Volontärer från T-pro 

är f.n. Marie Anne Liss, som kommer att ha hand om en del handarbetes idéer 

och Morgan Svensson. Övriga volontärer ännu inte detaljplanerade men 

förberedda. 

 

§ 10. Livsgnistan har anskaffa konferensstolar till betydligt reducerat pris. Draperi 

har inköpts och satts upp utmed den norra väggen i klubblokalen. En viss 

uppfräschning av lokalen skall ske inför invigning av Livsgnistan, förmodligen 



senare i januari. 

 

§ 11. Livsgnistans yogakurs startar den 16 januari 2019 med 12 platser.  

 

§ 12. Samtalsgruppen fortsätter den 10 januari och samtalsgruppen för anhöriga 

fortsätter den 16 januari 

 

§ 13. Nätverket mot Cancer, där vi är medlemmar för kr. 500:- per år fungerar 

väldigt dåligt. Vi kvarstår i Nätverket mot Cancer och avvaktar nya aktiviteter. 

 

§ 14. Nätverket mot cancer anordnar Världscancerdagen som vanligt den 4 februari. 

Johan Nyström och Miguel Bascuas kommer att närvara. 

 

§ 15. Föreningarnas Hus firar 5-årsjubileum den 31 januari kl. 16.00 – 20.00. T-pro 

kommer att delta med ett bord med informationsmaterial. Alla hälsas 

välkomna till Slottsgatan.´ 

 

§ 16. Nästa styrelsemöte i T-pro skall hållas på ordinarie plats i Karlslund den 5 

februari 2019 kl.13.00. 

 

§ 17. Miguel avslutade dagens möte. 

 

  

 

 

 

Vid protokollet:      Justeras: 

 

 

 

Olov Sturzenbecker     Miguel Bascuas 

Sekreterare       Ordförande 

 


