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Styrelseprotokoll nr 136,  den 9 mars 2020 

Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral, Örebro 

Närvarande: Hela styrelsen utom Birgitta Bergman. Johan Nyström deltog 

endast en kort stund i början av mötet p.g.a sjukhusbesök. 

§ 1. Vår vice ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna  till vårt 

styrelsemöte. 

§ 2. Föregående protokoll nr 135 kommenterades, eftersom det endast finns 

på vår hemsida. 

Det lades till handlingarna efter resonemang. 

§ 3. Styrelsen genomförde val av vice ordförande, då detta ärende inte blev 

genomfört vid det konstituerande styrelsemötet den 4 mars. 

Till vice ordförande i vår förening valdes  Johan Nyström. 

§ 4. Föreningens ekonomi framlades av kassören. Vi har kr. 38.371:65 på 

vårt plusgiriokonto och kr. 186.577:38 på SBAB inklusive ränta. 

Antal medlemmar är f.n. 214, men kassören har haft vissa svårigheter att 

inkassera medlemsavgiften. 

Antal medlemmar är därför något oviss. 

§ 4b. Till att teckna föreningen utsågs Håkan Engman och Börje Jacobsson 

var för sig. 

§ 5. Aktiviteter: 

Vår ordförande förberedde oss på den kommande gemenskapsresan till 

Vadstena. Guidning och ev. mat är förberett på Munkklostret, f.d 

Folkungaättens palats. Även museet där är förberett. Dessutom fick vi tips 

att kunna besöka  mentalsjukhuset S:a Birgittas museum. 

Vi beräknar att genomföra denna resa kring den 20 maj. 

Den 6 juni är Föreningarnas dag i Stadsparken. Då avser vi att vara 

närvarande och presentera föreningen och marknadsföra oss. 

Den 11 juni kommer vi att ha en grilldag på Gårdsjötorp. Håkan E. har 

beställt viltsvinskött att grilla. 

Vi planerar att vara närvarande vid en föreläsning av Bayers representant 

Bondestam. 



Till hösten finns ett förslag att genomföra en föreläsning om urinläckage. 

Former och datum återkommer vi till senare. 

§ 6. Vårt samarbete med Livsgnistan innehåller en RCC-dag den 11 maj. 

Förmiddagen avses innehålla förhandlingar med resp. styrelsemedlemmar 

medan eftermiddagen är öppen för alla medlemmar i resp. förening. Vi 

kommer att annonsera denna eftermiddag för att hälsa våra medlemmar 

välkomna. 

§ 7. Övriga frågor. 

HOA ställde en förfrågan om föreningen T-Pro kunde ställa upp med en 

kontantgåva på kronor 10.000:-  till stöd för nya bisamhällen och bikupor i 

Karlslund. Styrelsen avböjer förfrågan, då denna verksamhet inte står i 

förening med den inriktning som vår patientförening har. 

 

§ 8. Nästa möte:  Den 6 april 2020 klockan 13.30 , sedvanlig plats. 

 

§ 9. Ordföranden avslutade dagens sammanträde. 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

Olov Sturzenbecker                   Håkan Engman 

Sekreterare     Ordförande 

 


