
  Protokoll från SENTs i Göteborg styrelsemöte torsdagen den 7 oktober 2021 på GTS. 
 
Närvarande: Eva Behrens ordförande, Marita Glansin, Bertil Hager, Anders Jonsson, 
Margaretha Lindqvist, Marianne Nilsson, Birgitta Petersen, Birger Rockler, Sören Sagne, 
Göran Wennerberg, Ingegerd Wieslander. 
 
§1.   Eva hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
§2.   För att justera dagens protokoll utsågs Anders Jonsson. 
§3.   Föredragningslistan godkändes. 
§4.   Valda delar av föregående mötesprotokoll från den 18 maj 2021 upplästes. Godkändes    
         och lades till handlingarna. 
§5.   Ordförandens rapport. Ingen större händelse sedan föregående styrelsemöte den  
         18 maj 2021.   
§6.   Verksamhetsberättelsen 2020 godkändes. 
§7.   Birger redogjorde för balans – och resultatrapport med bokslutet för 2020.  
         122 794,09 kr. finns på kontot vid årsskiftet. Inkluderar resan till Visingsö. Beräknat 
         resultat är 47 042,00 kr. 230 medlemsavgifter har inkommit. 9 medlemmar fick julbord 
         levererat till dörren av Birger. Kostnader för representation gäller Ann-Marie Lindvalls 
         bortgång. Revisorerna har granskat och godkänt räkenskaperna.  
         Birger redogjorde för kostnader hitintills i år. Krimvandring gäller kostnader för guide 
         och buss. Representation gäller uppvaktning av Eva på 80-årsdagen. Bankkostnader 
         gäller avgifter för Swish. Återbetalning går ej att göra på Swish. Birger ringer upp veder- 
         börande och frågar om bankkontonr.   12 150,00 kr. finns för Visingsö-resan. 
         Till årsmötet är hitintills 8 , till Modelljärnväg 11 och till Julbord 5 anmälda.  
 §8.  Valberedningens förslag till styrelse för SENT 2021 - 2022 innehöll inga förändringar. 
         Bertil tycker att vice skattmästare borde vara en yngre person. Styrelsen utsåg Birgitta 
         till andre vice skattmästare fram till årsmötet 2022. Vice skattmästare väljes vid       
         årsmötet 2022.  
§9.   Extra föreningsmöte hölls 2021 09 24 i samband med ”Utfärd till Tjolöholms slott” 
         angående tillägg i §5 i stadgarna. Beslut skall tagas vid kommande årsmöte. 
         Vid årsmötet kommer en tyst minut att hållas för de SENT-medlemmar, där styrelsen 
         känner till, att de avlidit sedan årsmötet 2020.  
         Årsavgiften för 2022 föreslås oförändrad, 175 kr. 
§10. Utskick / information går enbart via mail. Medlemslistan kan vara svår att komma åt 
         per tel. men fungerar via dator.  Bengt Waldenströms dotter Sofia erbjudes vara 
         medlem i SENT. 
§11. Hemsidan hålles aktuell av Be – Ge. 
§12. Få anmälningar har inkommit till årsmötet.  Birger kontaktar dem som hade anmält 
         sig till det föreningsmöte den 6 februari 2020, då Eva Hedman skulle ha underhållit oss 
         med ”Smakportioner från barocken till romantiken”, om hon inte hade fått förhinder. 
         Han avser att påpeka, att Eva nu kommer med det programmet till årsmötet den 
         21 oktober istället. 
§13. Program för våren 2022 diskuterades. Förslag har inkommit om besök på Volvo och SKF. 
         Birger föreslår besök på Backa – teatern. Undersöker till ev. hösten 2022. 
         -Februari: besök på Stadsteatern med guidning för c:a 40 personer.  Marita ansvarar. 
         -Mars: Årsmöte på GTS. Föreslås föredrag av Kristian Wedel. Birgitta ansvarar. 
         -April: Volvo personvagnar. SENT var där 2012 och åkte Blå Tåget. Anders ansvarar. 



         - Maj: Tidigare planerad resa till Visingsö. Eva ansvarar. 
§14. I programbladet kommer det fortsättningsvis att stå: Vid anmälan gäller regeln ”Sist in  
         först ut” och den som anmäler sig till ett redan fulltecknat arrangemang får omedelbart 
         besked och avgiften återbetald. 
§15. Trapphiss mellan GTS våningar har beslutats av GTS styrelse. 
§16. Övriga ärenden: Anders föreslår att vi tar fram en SENT APP. Kommer med förslag om  
         APP till nästa styrelsemöte. 
§17. Nästa styrelsemöte måndagen den 17 januari 2022 kl. 16.30 på GTS. 
§18. Eva tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
        Göteborg den 9 oktober 2021. 
 
 
 
        Ingegerd Wieslander, sekreterare                                    Eva Behrens, ordförande 
 
 
 
                                                     Anders Jonsson, justerare 
   
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 


