
Protokoll från SENTs i Göteborg styrelsemöte måndagen den 10 januari 2022 på GTS. 

 

   Närvarande: Eva Behrens ordförande, Marita Glansin, BeGe Isberg, Anders Jonsson,  

   Margaretha Lindqvist, Annika Milleding, Marianne Nilsson, Birger Rockler, Ingegerd  

   Wieslander.  

 

§1   Eva hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Framförde hälsningar från Bernt 

       Andersson, Marianne Ericsson och Ove Sjöström. 

§2   För att justera dagens protokoll utsågs Annika Milleding. 

§3   Föredragningslistan godkändes. 

§4   Föregående mötesprotokoll från 7 oktober 2021 godkändes och lades till handlingarna. 

§5   Eva rapporterade att hon efterhört med Tandläkartidningen om möjligheten för SENT att 

       stå under ”kontakta oss”. Detta går inte då SENT inte är medlem i Tandläkarförbundet. 

       Kontaktpersonen Eva hade erbjöd sig undersöka om information kan gå ut på annat sätt. 

       Eva har fått program från SENT Stockholm. BeGe lägger in detta på vår hemsida. 

§6   Verksamhetsberättelsen godkändes. Ingegerd meddelade att hon inte önskar bli omvald 

       som sekreterare. Kan ställa upp som vice sekreterare.  

§7   Birger redogjorde för balans- och resultatrapport med bokslut för 2021. Vid årsskiftet  

       finns på kontot 59 232 kr. I den summan ingår 12 600 kr inbetalt för den uppskjutna 

       Visingsöresan. Krimvandring gick inte ihop p.g.a. extra busstransporter. Julbordet  

       subventionerades med 350 kr per person. Vi trodde att vi såg slutet på pandemin och 

       önskade att fler skulle anmäla sig. Vi blev c:a 60 personer på julbordet. 

       Mail skall utgå till medlemmarna ang. inbetalning före 1 februari av medlemsavgiften 

       175 kr för 2022. 

§8   Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer för SENT fram till årsmötena 2023 

       och 2024.  Annika och Ingegerd byter plats på sekreterarposten.  Bertil vill ersättas som 

       vice skattmästare och kommer att adjungeras till styrelsen i fortsättningen.   

       Kerstin Björlin har visat ett aktivt intresse för SENT och kommer att tillfrågas av val- 

       nämnden att ingå i styrelsen. 

§9   Diskuterades årsmötet den 8 mars. Mötet startar direkt 16.30.  Kristian Wedel håller 

        föredrag och har med sig böcker för försäljning.  Eventuellt video- visning av mötet. 

        Krävs att någon insatt sköter det hela. Kostnad skall undersökas. 

§10 Frida demonstrerade hur trapphissen mellan GTS våningar fungerar. En inlåst nyckel 

        behövs för att hantera hissen. 

§11  All information till medlemmar går via mail. Påminnelse till aktiviteter utgår 1 vecka 

         före anmälningstidens utgång. 

§12  Hemsidan hålles aktuell av BeGe. 

§13  Vårens aktiviteter diskuterades. Tingsrätten den 4 februari framflyttas till april p.g.a.  

         nya restriktioner. Pris 250 kr.  Pris för årsmötet den 8 mars 395 kr. Resan till Visingsö  

         tisdagen den  17 maj. Pris beräknas på 30 deltagare 950 kr. 

         Besök på Volvo lastvagnar fabrik och utvecklingsenhet är under planering för höstens  

         program. 

 

 



§14  Diskuterades återbetalning vid avanmälan till aktiviteter. Samma rutiner som tidigare 

         användes t.v. 

§15  Inga övriga ärenden fanns. 

§16  Nästa styrelsemöte måndagen den 23 maj. Klockslag och plats ej fastställda. 

§17  Eva tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 

 

 

       Göteborg den 14 januari 2022. 

 

 

       Ingegerd Wieslander, sekreterare                                             Eva Behrens, ordförande 

 

 

                                                                   

                                                          Annika Milleding, justerare 

 

        

 

      

         
 

 


