
 

 

Protokoll från SENTs i Göteborg styrelsemöte hos Bertil Hager på Köpstadsö den 14 maj 2018. 

 

 Deltagare: Eva Behrens ordförande, Jan Ahlqvist, Bernt Andersson, Marianne Ericsson, Bertil 

                    Hager, Ann-Marie Lindvall, Marianne Nilsson, Ingvar Olemyr, Birger Rockler, Bengt 

                    Waldenström, Göran Wennerberg, Ingegerd Wieslander. 

§1.  Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet, efter att Bertil hälsat alla välkomna  

        till ”Kössö”. 

§2.   För att justera dagens protokoll utsågs Bengt Waldenström. 

§3.   Föredragningslistan godkändes. Under övriga ärenden kommer Ingvar att informera om 

         Lygnernresan. 

§4.   Föregående mötesprotokoll från 11 januari godkändes och lades till handlingarna. 

§5.   Under ordförandens rapport informerade Eva om rekrytering av årets 65-och 67-åringar. Enligt 

         Björn Petri, TT, är det osäkert om det även i fortsättningen blir möjligt att skicka listor  

         på TTs 65-åringar, när EU-reglerna med GDPR trätt i kraft. 

         Frida ger oss listor på GTS medlemmar, som blivit  65 år.     

§6.   Sekreteraren hade inget att rapportera. 

§7.   Birger informerade om ekonomin. 230 medlemmar har betalat årsavgiften, 30 har trots 

         påminnelsebrev inte betalat. Styrelsen beslutar, att dessa strykes från medlemslistan.  

         I kassan finns 115 212,84 kr. Lygnernresan, ca 35 000 kr, skall dras av.  

         Ca 80 000 kr finns då kvar till hösten.  

         Resultat: 61 625,50. Ca 26 000 kr i överskott efter att Lygnernresan är betald. Eva 

         tackade Birger för gott arbete och fick av alla en applåd.  

§8.   Eva har varit hos Bengt och fått information om allt administrativt arbete, som han har utfört  

         och utför för SENTs räkning. Bengt önskar, att ytterligare någon succesivt sätter 

         sig in i hans arbetsuppgifter, så att han med ålderns rätt så småningom kan lämna över  

         ansvaret och arbetet som webmaster m.m..  

         Berndt-Göran (BG) Isberg (f.d. klinikchef i Fristad) är intresserad av detta. Han avser att till hösten 

         gå en weekend-utbildning i WordPress, som hemsidan är gjord i. SENT bekostar utbildningen.  

         Bengt tar kontakt med Anna-Karin, för att även BG ska få tillgång till källkoden, så att han kan  

         arbeta med hemsidan. BG är villig och har möjlighet att vara med i sommar, när Bengt börjar  

         arbeta med höstens programblad och införandet på hemsidan. Bengt kommer att  

         kontakta BG, när han fått in uppgifterna till höstens arrangemang, så att BG kan komma  

         till Bengt några gånger och få se och lära sig, hur han arbetar med programbladet och  

         hemsidans olika delar t.ex. den viktiga kontinuerliga uppdateringen av medlemsregistret.           

         Eva Cullberg hjälper oss idag med administration av våra utskick. Styrelsen beslutar,  

         att hon ska bjudas in till en lunch, t.ex. på Operan, för att tillsammans med Bengt och  

         Eva diskutera framtida utskicksrutiner. 

         Vem eller vilka som succesivt ska sätta sig in i Bengts övriga arbetsuppgifter får beslutas senare. 

         Den ekonomiska redovisningen och protokollen från styrelsemötena bör så småningom  

         läggas in som  PDF-filer under Styrelsen på hemsidan och därmed bli tillgängliga för  

         samtliga styrelsemedlemmar, som får ett speciellt lösenord. 

         Birger vill gärna att ytterligare någon i styrelsen blir insatt i arbetet med ekonomin för  

         att minska sårbarheten. Samma önskemål finns, när det gäller sekreterare och klubbmästare.   



§9.   Ingvar informerade om Lygnernresan. Endast 2 finns nu kvar på väntelistan. Bussen stannar 

         även vid Hede resecenter i Kungsbacka. Marianne Nilsson kontaktar de aktuella i Kungsbacka. 

§10. Förslag till höstens program: resa till Lund och lyssna på Bodil Jönsson. Kombinera med 

         visning av Tandläkarhögskolan i Malmö(Eva). Avvakta ev. till våren. Kollegan Eva Hedman 

         har erbjudit ett program ”Smakprov från barocken till romantiken”(Ann-Marie). 

         Följande preliminära program beslutades: torsdag 20 september,(alt.måndag  

         17 september): dagsutflykt till Munkedal  med Hembygdsmuseum, Smedja Volund i Bärfendal, 

         middag på Munkedals Herrgård. 

         Jan och Gunilla Bergek ansvarar. 

         Onsdag 24 oktober: SENTs 25 årsjubileum på GTS med Gycklargänget. Musikern Lennart 

         Palm underhåller under middagen. Bubbel som fördrink och vin till maten skall ingå i  

         avgiften. ( 30 000 – 35 000 kan subventioneras). 

         Ingvar förhandlar med ”gycklarna” och Eva med Lennart Palm om ekonomisk ersättning. 

         Tisdag 20 november (alt. 21 november):” Lisebergs historik” med familjen Nonnen. 

         Marianne E. och Ann-Marie (Marianne N. som reserv) ansvarar.         

         Torsdag 13 december (alt. 11 december): Julbord på GTS. ”Ett liv som medfört bekantskaper 

         med det mesta inom musiken” med musikskribenten Martin Nyström  från ” Kössö”. 

         Bertil och Ann-Marie ansvarar. 

         Manus till Bengt senast 15 juni. 

§11. Nästa sammanträde måndag den 8 oktober kl 10.00 på GTS. 

§12. Eva tackade Bertil för värdskapet och avslutade mötet. 

 

 

        Göteborg den 18 maj 2018. 

    

        

       Ingegerd Wieslander, sekreterare                                              Eva Behrens, ordförande 

          

                                                                     

                                                              Bengt Waldenström, justerare 

         

 

            

            


