
Protokoll från SENTs i Göteborg styrelsemöte måndagen den 30 maj 2022 hos Jan och Brita 
Ahlqvist i Fjällbacka. 
 
 Närvarande: Eva Behrens ordförande, Jan Ahlqvist, Kerstin Björlin, Stig–Olof Eriksson, 
 Marita Glansin, Bertil Hager, BeGe Isberg, Anders Jonsson, Margaretha Lindqvist, Marianne 
 Nilsson, Birgitta Petersen, Birger Rockler, Ingegerd Wieslander. 
 
§1   Eva hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Extra välkomna hälsades Kerstin 
        och Stig–Olof, vilka var med för första gången. Jan gav praktisk information.  
§2   För att justera dagens protokoll utsågs Marianne Nilsson. 
§3   Föredragningslistan godkändes. 
§4   Valda delar från föregående mötesprotokoll 10 januari 2022 upplästes. Godkändes och 
        lades till handlingarna. 
§5   Eva hade hälsningar från Marianne Ericsson och Bernt Andersson. Eva rapporterade att 
       extra föreningsmöte hölls under Visingsöresan 17 maj. Ove Sjöström har avsagt sig 
       omval som revisor. Jan Ahlqvist valdes som ordinarie revisor och Christina Thorén  
       suppleant. Protokollet godkändes och lägges ut på hemsidan av BeGe.  Eva informerade 
       att efter dagens lunch på restaurang Bryggan kommer Stein Markman, kollega och 
       kantor, att visa oss Fjällbacka Kyrka och spela på orgeln, vilket blev mycket uppskattat. 
§6   Sekreteraren hade inget att rapportera. 
§7   Birger redogjorde för balans- och resultatrapport för 2022.  1 152,74 kr finns i kassan. 
        Pilates, Årsmötet och Tingsrätten har gått med vinst. Visingsö kommer troligtvis att gå 
        med vinst, allt är ännu ej betalt. Pilates fortgår utomhus i Slottsskogen onsdagar kl 10. 
        Bankkostnader gäller årsavgift + Swish. 
§8   177 medlemsavgifter för 2022 har inkommit. Medlemsantalet 2021 var 235. BeGe har 
        kontrollerat mailchimp och mail och skickat individuell påminnelse med mail till dem  
        som ej betalat medlemsavgift.  Beslutades: de som vi vet att mail har gått fram till och 
        som trots påminnelse ej hört av sig kommer att strykas ur medlemsförteckningen, 
        vilket de kommer att få besked om. 
§9   BeGe har ej behövt Anna-Karins hjälp på länge. Hon har lovat uppdatera hemsidan. 
§10 Program hösten 2022 diskuterades. Eva får datum för Volvo lastvagnar efter 15 juni. 
        Förslag till program: - Nya Auktionskammaren (Birger).  – Sjöfartsmuseet ännu ej  
        öppnat, event. lämpligt till våren ( Stig- Olof). – Stadsteatern ej klart till hösten (Marita). 
       - Klippans naturreservat (Birgitta). – Skulpturvandring i Borås (Kerstin). – Mölndals 
        museum (förslag från Annika Milleding). – Föreläsare till julbordet: - Kollegan Eva-Maj 
        Segerfeldt, fotograf och researrangör (Kerstin). – Lars-Gunnar Andersson, tolkning av 
        ord (Stig-Olof). – Akutläkaren Malin Emgård, föreläser om minisjukhus med tandvård 
        i Nepal (Kerstin). – Peter Ribbefors (Stig-Olof). 
        Beslutades: Sept.v38, alt. okt. Skulpturvandring i Borås: Birgitta och Marita ansvarar. 
        Okt. efter v40, alt. sept. Volvo lastvagnar: Eva ansvarar. 
        Nov.v45. Mölndals museum: Stig-Olof och Annika ansvarar. 
        Dec. Julbord på GTS torsdag 1 dec. 16.30 med föreläsning av Malin Emgård alt. 
        Eva-Maj Segerfeldt: Kerstin och Marianne ansvarar. 
        Manus till BeGe senast 15 juli.  Utskick av program 1 augusti (v 31). 
§11 Inga övriga frågor fanns. 
§12 Nästa styrelsemöte: torsdag 20 oktober 10.30 på GTS. 
§13 Eva tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 



 


