
         Protokoll från SENTs i Göteborg digitala styrelsemöte tisdagen den 23 mars 2021. 

 

 Närvarande: Eva Behrens ordförande, Marita Glansin, Bertil Hager, Berndt-Göran Isberg, 

 Anders Jonsson, Annika Milleding, Marianne Nilsson, Birgitta Petersen, Birger Rockler, 

 Ingegerd Wieslander. 

 

§1.  Eva hälsade välkommen och förklarade det digitala mötet öppnat. Birgitta, som sköter det 

       tekniska under mötet, informerade om tekniken. 

 

§2.  Ordet var fritt och Annika tackade Birger för hans utdelning av mattallrik vid jultiden. 

 

§3.  För att justera dagens protokoll utsågs Marita Glansin, som av Eva hälsades extra        

       välkommen som ny medlem i styrelsen. 

 

§4.  Föredragningslistan godkändes. 

 

§5.  Valda delar av föregående mötesprotokoll från 21 oktober 2020 upplästes. Godkändes och 

       lades till handlingarna. 

 

§6.  Eva tog upp frågan om man vid årsmötet skall läsa upp de under året avlidna    

medlemmarna. Vid närmaste styrelsemöte före årsmötet tas frågan upp på nytt. 

 

§7.  Verksamhetsberättelsen 2020 godkändes. 

 

§8.  Birger redogjorde för 2020 års resultat-och balansrapport. 230 medlemsavgifter hade 

inkommit.13 var nya medlemmar. Vid årets slut fanns 122 794 kr. i kassabehållning. Beräknat 

resultat: 47 042 kr. Kriminologisk stadsvandring har 10 850 kr. i inbetalda avgifter och       

Visingsö har 12 150 kr. Ca 96 000 kr. finns kvar att röra oss med. Revisorerna har fått alla 

papper digitalt och revisionen är godkänd. 

 

§9.   Diskuterades betalning med Swish. Birger har undersökt och möjlighet finns. Kostnaden 

blir ca 1 600 kr./år. Beslutades att vi inför möjligheten att betala via Swish. Då det är 

begränsat antal bokstäver man kan använda, ska Birger undersöka, hur vi kan lösa detta. 

 

§10. Årsmötet planeras hållas i oktober. Eva har i mail föreslagit ett tillägg i §5 i stadgarna: 

vid ”force majeure” kan styrelsen skjuta upp årsmötet till en senare tidpunkt på året. Då ingen 

medlem har opponerat sig betraktas förslaget som ett beslut fr.o.m. 30 mars. Definitivt beslut 

tas vid extra föreningsmöte under ”Kriminologisk stadsvandring” och vid det planerade 

årsmötet i oktober. 

 

§11. Kriminologisk stadsvandring har 38 anmälda. Tisdag 25 och torsdag 27 maj med 20 

personer per gång är preliminärt bokade. Guide och Ellös buss är bokade. För avbokning utan 

kostnad kräver Ellös besked senast 8 dagar före avresa. Samling vid Slottsskogens parkering 

kl. 11.00 för buss till Sjömanskyrkan. 2 tim. guidning i Majorna och åter buss från 

Jaegedorffsplatsen till Slottsskogen med en måltid på Villa Belparc, utomhus vid bra väder. 

Deltagarna betalar ej för bussresan, föreningen står för kostnaden totalt 6 741 kr för båda 

dagarna. Om fler vill deltaga är anmälningsavgiften densamma 350 kr. Redan anmälda har 

förtur att välja dag. Eva och Birger kontaktar dem och informerar var parkeringen är belägen. 

 

 



§12. Önskemål om installation av trapphiss mellan GTS våningar har inkommit. Vore även en 

fördel för Fridas restaurangverksamhet. Birger har talat med GTS ordförande som tagit upp 

frågan på GTS styrelsemöte. Birger åtar sig att vid nästa GTS styrelsemöte förhöra sig om 

läget. 

 

§13. Diskuterades utskick/information till våra medlemmar. Allt går via mail och ligger på 

hemsidan. Olika förslag till eventuella lösningar för att vår information ska gå fram till 

samtliga medlemmar diskuterades. BeGe har konstaterat att hittills har några inte öppnat sina 

mail, men han kan inte utröna vilka det är.         

 

§14. BeGe håller hemsidan aktuell och lägger ut ny information under ”Meddelanden”. 

 

§15. Facebook ligger nere för närvarande. 

 

§16. Övriga ärenden: Bertil föreslår att i nästa mailchimp fråga medlemmarna om de har 

några förslag till aktiviteter. 

 

§17. Nästa styrelsemöte tisdag 18 maj kl. 15.30 i digital form. Alla styrelsemedlemmar, 

funktionärer och adjungerade kommer då att kallas. Birgitta kommer att skicka inbjudan. 

 

§18. Eva förklarade mötet avslutat och tackade speciellt Birgitta, som på ett mycket bra sätt 

        hållit i allt det tekniska på detta styrelsens allra första digitala möte. 

        

Göteborg den 25 mars 2021. 

 

 

 

        Ingegerd Wieslander, sekreterare                                      Eva Behrens, ordförande 

 

 

                                                            

                                                           Marita Glansin, justerare 
 


