
 Protokoll från SENTs i Göteborg styrelsemöte hos Marianne Ericsson på Styrsö den 20 maj 2019.  

 

Deltagare: Eva Behrens ordförande, Jan Ahlqvist, Marianne Ericsson, Bertil Hager, Berndt-Göran 

                    Isberg, Anders Jonsson, Ann-Marie Lindvall, Annika Milleding, Marianne Nilsson,  

                    Ingvar Olemyr, Ingegerd Wieslander. 

§1.     Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. Speciellt välkommen till Annika 

 Milleding, ny styrelsemedlem. 

§2. För att justera dagens protokoll utsågs Ann-Marie Lindvall. 

§3. Föredragningslistan godkändes. Tyst minut hölls för Bengt Waldenström. 

§4. Valda delar av föregående mötesprotokoll från 7 januari upplästes. Godkändes och  

 lades till handlingarna. 

§5. Eva informerade om Bengts bortgång. Bengt som gjort otroligt mycket för SENT avled 

 hastigt den 23 april vid 93 års ålder efter fallolycka i hemmet. Eva och Anna-Karin 

 Alvekrans har tillsammans med Bengts son varit i Bengts hem och hämtat det som 

 tillhörde SENT, bl.a. en skrivare och 7 pärmar. Anna-Karin förde från Bengts dator över 

 samtliga filer märkta ”SENT” till en hårddisk. Eva överlämnade denna till BG. Bengt hade 

 den senaste tiden lagt ner stort arbete på att scanna in många dokument, som bara  

 funnits i pappersform. Dessa sparade han på Google Drive, så nu har BG åtkomst till dem. 

 Anna-Karin har låtit ändra så att all e-post, som kommer till info@sent.nu vidarebefordras 

 till BGs mail. 

 Beslutades:  BG skall vara SENTs administratör gentemot Google Drive, webbhotellet samt 

 info@sent.nu. Föreningen SENT skall stå som ägare till domänen i webbhotellet. 

 -Styrelsen önskar, att Bengts handskrivna anteckningar och de 7 pärmarna i fortsättningen 

 förvaras på GTS. Eva undersöker möjligheten till detta. 

 -Enligt stadgarna skall, när någon i styrelsen fallit ifrån, fyllnadsval göras vid närmast 

 kommande föreningsmöte. Det innebär då fyllnadsval för IT-ansvarig efter Bengt. Eva 

 meddelar valberedningen. 

        -Eva Cullberg kommer att inbjudas till ett styrelsemöte i höst. 

 §10 uppflyttas hit. 

           Bengts begravning är 27 maj i Askims kyrka. Eva anmäler 12 till begravningsbyrån, 4 är 

           redan anmälda. Eva ordnar med blommorna. 

§6. Sekreteraren hade inget att rapportera. Kommer att som vanligt skicka ett ojusterat 

 protokoll till alla i styrelsen. 

§7. Eva rapporterade från skattmästaren Birger som hade förhinder att deltaga. 

 Intäkter: 46 400 kr, kostnader hittills: 13 210 kr, överskott: 33 190 kr, konton: 96 719 kr. 

 220 medlemmar har betalat årsavgiften. 12 har lämnat SENT. 29 har trots påminnelse 

 per brev  med POSTEN inte betalat.  Vi beslutade att ringa de 29. De närvarande åtog sig  

 att kontakta några vardera och fråga om de vill vara med i SENT. Eva vill ha besked  

           senast 1 juni. 

§8. Diskuterades arbetsfördelningen inom styrelsen.  Beslutades: Anders Jonsson blir vice 

 ordförande, Bertil Hager vice skattmästare, Annika Milleding vice sekreterare med ansvar 

 för utskrift av namnetiketterna vid SENTs arrangemang. Hon skall få skrivaren, som fanns 

           hos Bengt. Marianne Nilsson blir vice klubbmästare. Ann-Marie blir ansvarig för program- 

 bladet. Vid nästa föreningsmöte inväljes ansvarig för IT och Hemsidan. 

§9. Hemsidan diskuterades.- BG lägger ut material på Hemsidan efter att Eva talat om vad som 

 skall läggas ut. BG ansvarar för att medlemsregistret hålles aktuellt. Kallelser, protokoll 

 och verksamhetsberättelser kommer att ligga kvar där två år.  

mailto:info@sent.nu
mailto:info@sent.nu


 - Programblad ordnar Anne-Marie och BG lägger ut det. 

          - Alla mail-utskick går från BG efter att Eva skickat utkast till honom. 

 - Ca 10 medlemmar har bett om utskick med POSTEN.  

§11. Under övriga ärenden tog Jan upp vikten av att Valberedningen bör arbeta på sikt med 

 att intressera de yngre medlemmarna för att åtaga sig styrelseuppdrag. 

§12. Förslag till höstens program:- Lunch på Brännö Värdshus med föredrag av Alf Johansson 

 från Lidköping (bor i Partille) som visar bilder och talar om skalden Gunnar Wennerberg 

 som skrivit Gluntarna. 2017 var det 200-årsjubileum av Wennerbergs födelse. Musikern 

 Göran Holmqvist från Styrsö sjunger och spelar kustnära musik (Marianne Ericsson). 

 - Jan Stenberg, känd fågelexpert som har fina bilder på fåglar. (Bertil). 

 - Lars O.Carlsson håller föredrag om skulpturer och gator i Göteborg. (Anders). 

 - Bussresa till Florence Stephens Huseby med guidad visning av slottet och lunch i dess 

  restaurang (Ingvar). Jan föreslår kombinerat med guidad visning av Växjö domkyrka. 

 -Till julbordet har förslag kommit från Birger: föredrag av Elisabeth Rasmusson om Estetic  

  Dentistry. – Gammaldags husförhör med prästen Folke Elbornsson från Falköping (Ingvar). 

  - Förslag från Sören Sagne: Äskhults by, Fjärås Bräcka Naturrum, Tjolöholms slott. 

 - Tollereds gamla by, Nääs fabriker och slott. Lämpligt till våren -20 (Eva). 

 - Polisen Gunilla Widestrand: Brott och bedrägerier mot äldre. (Ingvar). 

 Följande program beslutades: måndag  9 september : Brännö Värdshus. Föredrag av 

 Alf Johansson, lunch, till kaffet sång och musik av Göran Holmqvist. Marianne Ericsson 

 och Ingegerd ansvarar. 

 Tisdag 15 oktober: Bussresa till Huseby och Växjö domkyrka. Eva och Jan ansvarar. 

 Smörgåsar och dryck för bussresan ordnar Annika och Ingegerd. 

 Torsdag 14 november kl.11: lunchmöte på GTS med fågelexperten Jan Stenberg. 

 Bertil och Ann-Marie ansvarar. 

 Måndag 16 december kl.16.30 : Julbord på GTS.  Gammaldags husförhör med prästen 

 Folke Elbornsson. Ingvar och Ann-Marie ansvarar. 

 Manus till Ann-Marie 15 juni. 

 Utskick av program i mitten av augusti. 

§13. Nästa styrelsemöte måndag 7 oktober kl 10.00 – 15.30 på GTS. 

§14. Eva tackade Marianne för värdskapet och avslutade mötet. 

 

 

 Göteborg den 21 maj 2019. 

 

 

 Ingegerd Wieslander, sekreterare                                             Eva Behrens, ordförande 

 

 

                                                               

                                                        Ann-Marie Lindvall, justerare 

  

 

  

             

  

 


