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Protokoll från SENT:s styrelsemöte den 20 oktober 2022 i GTS lokaler i Göteborg. 
 
Närvarande: Eva Behrens ordförande, Jan Ahlqvist, Kerstin Björlin, Marita Glansin, BG Isberg, 
Anders Jonsson, Margareta Lindqvist, Annika Milleding, Marianne Nilsson, Birgitta Petersén, 
Birger Rockler, Christina Thorén, Göran Wennerberg, Ingegerd Wieslander. 
 

§1   Eva hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Christina Thorén hälsades extra          
välkommen till sitt första styrelsemöte. 

§2   Birgitta Petersén utsågs att justera dagens protokoll. 
§3   Föredragningslistan godkändes med tillägg av fråga från Kerstin Björlin om resebidrag för 

resor till styrelsemöten. 
§4   Föregående mötesprotokoll från 30 maj 2022 godkändes med rättelse i balans och 

     resultatrapport för 2022.  
     Rättelse: Justering resultatrapport: i kassan finns 100.152,74 SEK 

inte 1.152,74 SEK. Med denna rättelse godkändes mötesprotokollet och lades till 
handlingarna. 

§5   Styrelsen riktade stort tack till Jan och Birgitta Ahlqvist för ett mycket bra ordnat         
vårmöte i Fjällbacka. Eva informerade om SENT:s representation vid SENT:s i Stockholm 30 
års möte. Eva informerade även om fortsatta kontakter med Volvo inför eventuellt besök 
våren 2023. 

§6   Ingegerd informerade om att Jan Ahlqvist nu är ordinarie revisor efter Ove Sjöström, som 
avsade sig omval vid årsmötet mars 2022. Christina Thorén – revisorssuppleant. Sören Sagne 
kvarstår som ordinarie revisor. 

§7   Birger redovisade balans- och resultatrapport förinnevarande år t.o.m. 221017. Beräknat 
resultat 25.905,15 SEK med planerad utbetalning av ca. 5.000 SEK för besök vid Göteborgs 
Konstförening Mölndals museum och julbord 22. Birger förser från och med nu Kerstin 
Björlin (vice skattmästare) med månadsrapporter.   Balansrapport bifogas som Bilaga 1. 

§8   BG informerade om Mail Chimp. Programmet fungerar bra med några få undantag: 

• när mottagaren inte öppnar mailboxen 

• då två medlemmar har samma adress skickas mail endast till 1 person 
§9   BG har tillsammans med Eva rensat i medlemsförteckningen. BG har varit i kontakt med  

Anna Karin Alvekrans angående Birgitta Peterséns uppdatering av sin hemdator för att 
kunna vara delaktig med arbete på SENT:s hemsida. Ny kontakt tas eftersom Anna Karin 
Alvekrans inte givit återkoppling på tidigare kontakt. 

 Oktober 2022: SENT har 194 medlemmar. Hur få nya medlemmar? Birger och Margareta 
involverade i GTS arbete med att ta fram nya stadgar. Möjlighet till gemensamt 
medlemskap? I dagsläget svalt intresse från GTS om denna möjlighet. Arbetet fortsätter och 
information kommer vid nästa styrelsemöte? 

§10 Av höstens aktiviteter kvarstår besök vid Mölndals Museum 9/11 och 11/11, samt julbordet 
den 1/12. Önskvärt med fler anmälningar. Utskick: Påminnelse! 

§11 Diskussion om program för våren 2023: 
  

Januari: Styrelsemöte torsdagen 12/1 2023 på GTS kl. 10.30 till ca kl. 16. 
 

 Februari: Besök vid nya auktionskammaren torsdagen 9/2? Fredagen 10/2?  
        Ansvariga Christina och Jan. Max. antal 25 personer - skall påpekas i programmet. 
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 Mars: Årsmöte 6/3 alternativt 13/3? Inklusive föredrag av professorn i idrottsmedicin och 
överläkare vid institutionen för medicin på Sahlgrenska, Mats Börjesson. 

       Ansvariga Birgitta och Marianne. 
 
 April: Volvo Lastvagnar alternativt Annedals Trädgårdsförening torsdag 27/4.  
        Ansvariga Eva och Birgitta. 
 
 Maj: Båtutflykt med SS Bohuslän till Marstrand torsdagen den 25/5 då vi firar SENT 

Göteborg 30 år! Ansvariga Anders och Margaretha. 
 
 Information om vårens aktiviteter på hemsidan senast vecka 52, före nyår med 

förhoppningsvis möjlighet för EVA att kunna informera om vårens program vid julbordet 
den 1/12.  

        Manus till BG senast 11/12 
§12 Anmälan till SENT aktivitet senast 12 dagar före aktivitetens datum med samtidig SWISH/pg-

betalning till Birger Rockler. Inför aktiviteter skickas påminnelse ut från SENT en vecka före 
senaste anmälningsdag. 

§13 Övriga frågor: Resebidrag vid resor till SENT:s styrelsemöten?  
        Birger utreder och ber att få återkomma med information till nästa styrelsemöte. 
§14 Nästa styrelsemöte torsdagen den 12/1 2023 vid GTS kl. 10.30-16.00. 
§15 Eva tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Göteborg den       /       2022 
 
 
 
……………………………………………………..  …………………………………………………… 
Annika Milleding sekreterare  Eva Behrens ordförande 
 
 
 
……………………………………………………… 
Birgitta Petersén justerare 

 
  


