
     Protokoll från SENTs i Göteborg digitala styrelsemöte tisdagen den 18 maj 2021. 
 
Närvarande: Eva Behrens ordförande, Marita Glansin, Bertil Hager, Berndt-Göran Isberg, 
Anders Jonsson, Margaretha Lindqvist, Annika Milleding, Marianne Nilsson, Birgitta Peter- 
sen, Birger Rockler, Göran Wennerberg, Ingegerd Wieslander. 
 
§1.   Eva hälsade välkommen och förklarade det digitala mötet öppnat. Framförde hälsningar 
         från Bernt Andersson och Sören Sagne. 
 
§2.   Ordet var fritt. 
 
§3.   För att justera dagens protokoll utsågs Bertil Hager. 
 
§4.   Föredragningslistan godkändes. 
 
§5.   Föregående mötesprotokoll från 23 mars 2021 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§6.   Eva uppmanade alla att meddela henne vid vetskap om någon medlem i SENT avlidit. 
 
§7.   Sekreteraren hade inget att rapportera. 
 
§8.   Birger rapporterade att 116 000 kr finns på kontot. Inkluderar avgifter för Kriminologisk 
         vandring och resan till Visingsö. 1400 kr har återbetalats för Kriminologisk vandring. 
         Kostnader i år är 6266 kr. 
 
§9.   Birger informerade att SENT nu är ansluten till Swish. Kostnad är 500 kr i årsavgift samt 
         2 kr per transaktion. SENT kan mottaga belopp men inte göra utbetalning.  
         Kontonummer: 1236249718.  BeGe lägger in Swishnr. jämte postgironr. på hemsidan. 
 
§10. BeGe håller hemsidan aktuell och tar bort meddelanden när de är inaktuella. BeGe har  
         för avsikt att gå igenom medlemsregistret och pricka av för att se att alla är med i Mail 
         chimp. Om mailkorgen är full går inte Mail chimp fram. 
 
§11.  Birger håller på att efterhöra möjligheter att installera trapphiss mellan GTS våningar. 
 
§12.  Eva informerade att p.g.a. rådande restriktioner fram till 1/6 är Kriminologisk vandring 
          25/5 inställd. Anmälda får brev av Birger idag och bussen avbokas. Guide och buss är 
          inbokade 1 och 2 september. Beslutades att flytta vandringen till dessa dagar med  
          samma program som tidigare planerats. 
 
§13.  Diskuterades program för hösten 2021.   
          Onsdag 1 och torsdag 2 september: Kriminologisk stadsvandring.  Eva ansvarig. 
          Fredag 24 september alt. annan dag: Tjolöholms slott med guidad tur inne och ute. 
          Max 20 personer, event. dubblering. Mat på Vallda Golfklubb. Då kostnad för heldags-  
          buss är 7000 kr. får man räkna med samåkning med egna bilar. Annika skall höra sig för 
          om guide på slottet och mat på Vallda Golfklubb. 
               



        Torsdag 21 oktober 16.30: Årsmöte på GTS. Program: Smakportioner från barocken till 
         romantiken med Eva Hedman.  Margaretha ansvarig. 
         Torsdag 11 november: Göteborgs modelljärnvägssällskap med lokal på Lindholmen. 
         30-40 personer vid visning av Ralph Milthon. Matställe i närheten.  Eva ansvarig. 
         Tisdag 7 december 16.30: Julbord på GTS.  Lennart Palm underhåller med visor. 
          Eva ansvarig. Marianne kontaktar Frida om lokalhyra av föreläsningssalen och kostnad 
          för mat och dryck. Glögg, lättöl och vatten ingår. 
           
          BeGe ordnar programbladet. Manus till BeGe 1/6 med datum + programrubrik. 
          BeGe går ut med Mail chimp meddelande före sommaren. 
 
§14.  Inga övriga ärenden fanns. 
 
§15.  Nästa styrelsemöte torsdag 7 oktober 16.30 på GTS. 
 
§16.  Eva tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
          Göteborg den 19 maj 2021. 
 
 
          Ingegerd Wieslander, sekreterare                                                 Eva Behrens, ordförande 
 
 
 
                                                                    Bertil Hager, justerare 
 
 
 
          
 
          
           
 
           
 
 
       
 
 


