
      Protokoll från Sents i Göteborg styrelsemöte onsdagen de 21 oktober 2020 på GTS. 

 

     Närvarande: Eva Behrens, ordförande, Jan Ahlqvist, Bertil Hager, Anders Jonsson, Margaretha 

     Lindqvist, Marianne Nilsson, Ingvar Olemyr, Birgitta Petersen, Birger Rockler, Ove Sjöström, 

     Göran Wennerberg, Ingegerd Wieslander. 

 

§1.  Eva hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. En tyst minut hölls för Ann-Marie 

       som avlidit den 7 juli. 

 

§2.  För att justera dagens protokoll utsågs Birger Rockler. 

 

§3.  Föredragningslistan godkändes. 

 

§4.  Valda delar av föregående mötesprotokoll från den 13 januari upplästes. Godkändes och lades 

       till handlingarna. 

 

§5.  Eva informerade att efter Ann-Maries bortgång skickades blommor till Bengt. 2000 kr 

skickades till Cancerfonden. Birger och Eva träffade Bengt vid en lunch i augusti. Bengt har 

erbjudits och tackat ja till att bli medlem i SENT. 

 

§6.  Sekreteraren hade inget att informera. 

 

§7.  Birger rapporterade att 217 medlemsavgifter inkommit. Kassabehållningen är 127.013 kr.       

Beräknat resultat är 51.261 kr. Pilates, som nu håller till i Slottsskogen har inte gått så bra som 

vanligt. Årsmötet och mötet på GTS den 7 februari gick med vinst.  

36 medlemmar har betalat avgift till Kriminologisk Stadsvandring och 14 till Visingsö. Dessa har 

fått erbjudande om återbetalning. Ove anser att avgifterna skall utbetalas.  

Beslutades: Via mail chimp går förnyat erbjudande om återbetalning ut. Men vi avser att 

genomföra dessa arrangemang under 2021 och den som inte ber om återbetalning har därmed 

garanterad plats.  

Medlemsavgiften för 2020 beslutades gälla även för 2021. Birger ringer de 18 (av 235) som inte 

betalat för 2020. 

 

§8.  Julbord bokat på GTS onsdag 2 december kl.16,30. Max 40 personer (pga ”Coronasittning”). 

Info via mail chimp, först till kvarn gäller. Färdiga tallrikar serveras vid borden. Diskuterades 

underhållning vid julbordet.  

Eva föreslår Lennart Palm med ett musikaliskt program.  

Marianne Ericsson föreslår, att någon berättar om alla uppgrävningar i vår stad.  

Bertil föreslår Lars Nordström som berättar om Kina.  

Beslutades: Eva tillfrågar Lennart Palm. 

 

§9.  Diskuterades aktiviteter våren 2021. Om läget tillåter beslutades: Kriminologisk Stadsvandring 

i maj, bussresa till Visingsö i september och avvakta med årsmötet till oktober. 

 

§10. BeGe har åtagit sig att göra våra programblad i fortsättningen. Han behöver då ett program 

som kostar ca 700 kr. Beslutades att SENT tar den kostnaden. Programbladen kommer som vanligt 

att läggas ut på hemsidan under fliken ”Program” i utskriftsvänligt format. Mail chimp-utskick med 

information, när program lagts ut. 5 medlemmar önskar få det med vanlig post. 

 

§11. Hemsidan. BeGe arbetar kontinuerligt med att hålla hemsidans samtliga flikar aktuella. Under 



fliken ”Meddelanden” lägger han t.ex. ut aktuell information och närmast kommande 

programaktiviteter lägger han på Startsidan medan programbladet läggs under ”Program”.  

Mail chimp används som vanligt för kontakt med samtliga medlemmar. 

 

§12. Anne-Marie har ju ansvarat för Facebook. Birgitta tillfrågar Annika Milleding om hon vill ta 

över ansvaret för Facebook. Om inte så nöjer vi oss tills vidare med info via hemsidan! 

 

§13. Valberedningen: Vid närmast kommande medlemsmöte dvs ”Jul på GTS” ska fyllnadsval till 

styrelsen genomföras och gälla fram till nästa årsmöte för Ann-Marie och för Ingvar, som önskar 

ställa sin plats som ledamot i styrelsen till förfogande. Ingvar kommer därefter att adjungeras till 

styrelsen. Marianne Nilsson, idag vice klubbmästare, åtar sig att bli ordinarie klubbmästare efter 

Ann-Marie. Olika förslag på namn till fyllnadsval diskuterades. Birgitta kan tänka sig ställa upp för 

inval i styrelsen och där åta sig uppgiften som vice IT-ansvarig. Valnämnden får i uppgift att 

presentera förslag på namn till fyllnadsval vid det extra föreningsmöte, som kommer att äga rum i 

samband med ”Jul på GTS”.   

Filmklubben: Inger Ugne har åtagit sig att vara ansvarig.   

Bridgeklubben: Någon. som är aktiv där skall tillfrågas. 

 

§14. Inga övriga ärenden fanns. 

 

§15. Nästa sammanträde tisdag12 januari 2021 kl.16,30. 

 

§16. Eva förklarade sammanträdet avslutat. 

 

        Göteborg den 23 oktober 2020. 

 

 

    Ingegerd Wieslander                           Eva Behrens                               Birger Rockler 

           sekreterare                                     ordförande                                      justerare 

 
 


