
  

                                         PROTOKOLL                                                                 1(2) 

                                                         19-04-15 

 

Protokoll fört vid Stranda vandrarförenings styrelsemöte  hos Kerstin, Mönsterås. 

  

Närvarande: Anita, Lena, Carl, Ingvar, Carl-Axel, Kerstin, Jan  

 

Frånvarande: Eva, Gun 

   

§ 16. Ordförande öppnade mötet Dagordningen godkändes och fastställdes 
 

§ 17.  Föregående protokoll Justerades mötesprotokoll från , årsmötesprotokoll   och 

protokoll från konstituerande möte  
 

§ 18. Till att justera dagens protokoll valdes Carl och Carl-Axel 
 

§ 19. Kassarapport visar en behållning på 58 776:- Deklarationen är inskickad. 

 

§ 20. Hemsidan Anita har jobbat med att få en uppdatering av föreningens hemsida.  

                      Ny domän, årsavg. o  den nya adressen är skickad till medlemmar. 

                      Anita har även lagt in strandavf på instagram. 

 

§ 21. Kallelse o protokoll-utskick kommer på mailen i fortsättningen. 

 Sören är meddelad om antalet vandrare (10 st) till Vetlanda den 28 april. 

                        

§ 22               Vandringen i november: Carl-Axel tar kontakt med Alvars dotter Eva efter  

                      sommaren, om hon ev. har något önskemål. 
 

§ 23.. Ankommande och avgående post 

Fakturan för hemsidan har kommit och är betald. 

Att annonsera om sommaraktiviteter och vid sportlov är inte aktuellt  för föreningen. 

 

§ 24               Övriga frågor: 

    a) Ingun skänkt en matta till höstlotteriet. Lena köpt till samma lotteri, pläd handduk                    

     och en solcellslampa, formad som en uggla.   

 b) Carl har förslag att vi lägger upp vandringar tillsammans med naturskydds-        

                          föreningen, vilket är mycket  positivt. Han kontaktar ordföraren Renate Fochs. 

                     c) Ingvar sätter in en ”blänkare” i komunkollen om vandringen  den 12maj - 

                         ”Vandra i Viktorias fotspår”. 

                      d) Kerstin ber att slippa sekreterarjobbet,  Carl tar över. 

 

§ 25. Kommande möten, måndagar kl. 18.30 hemma hos styrelsemedlemmar. 
13 maj hos Lena 

                      19 aug hos Carl-Axel 

                      14 okt hos Ingvar 

                      11 nov hos Jan (eller Carl?)             

                        6 dec julfest PRO-gården, Ålem 

 

§26               Avslutning av mötet 

                     Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

                     Därefter bjuds på fika och trevligt eftersnack. 

     

 

 



  

                    Vid protokollet 

 

 

                   …………………………… 

 

                   Kerstin Lönnbom 

 

 

 

                   Justeras      Justeras 

 

 

                  ………………………………    …………………………….. 

                  Carl Nygren                                                   Carl-Axel Johansson 


