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Protokoll från SENT:s styrelsemöte den 12 januari 2023 i GTS lokaler i Göteborg. 
 
Närvarande: Eva Behrens ordförande, Jan Ahlqvist, Kerstin Björlin, Stig-Olof Ericsson, Marita 
Glansin, BG Isberg, Anders Jonsson, Margaretha Lindqvist, Annika Milleding, Marianne 
Nilsson, Birgitta Petersén, Birger Rockler, Ingegerd Wieslander. 
 
 

§1   Eva hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
Birger framförde tack till styrelsen för gratulationer på födelsedagen. 

§2   Birger Rockler utsågs att justera dagens protokoll. 
§3   Föredragningslistan godkändes.  
§4   Föregående mötesprotokoll från 20 oktober 2022 godkändes med rättelse i §5. Rättelse: 

     Fru Ahlqvist heter Brita och inte Birgitta som felaktigt skrivits i protokollet. Med denna 
 rättelse godkändes protokollet och lades till handlingarna. 

§5   SENT Göteborg har fått SENT Stockholms programblad för våren 2023. Finns på 
www.sent.nu SENT Göteborg har skickat vårt programblad till SENT Stockholm, med 
samtidig inbjudan till vår jubileumsaktivitet 25 maj 2023. Eva framförde en hälsning från 
Bernt Andersson till styrelsen. Eva har fått besöksdatum bekräftat till Volvo AB den 12 april 
2023. 

§6   Annika rapporterade om verksamhetsberättelsen för 2022. Enligt samtal med Eva skall vår 
representation vid SENT Stockholms jubileum och rensningen i vårt medlemsregister 
framgå i berättelsen. Annika planerar presentera verksamhetsberättelsen i bildspelsform 
vid årsmötet den 13 mars. 

§7   Birger redovisade balans- och resultatrapport för 2022. Bifogas som Bilaga 1. Årsresultat 
för 2022 blev 13 734,65 SEK. I dagsläget 20 inbetalda årsavgifter för 2023 

§8   Förfrågan till sittande styrelsen om fortsättning? Ingegerd Wieslander avböjde omval som 
vice sekreterare. Valberedningen fortsätter sitt arbete med att finna ersättare till vice 
sekreterare posten. 

§9   Beslutat att ta bort punkten Tyst Minut för kollegor i årsmötets dagordning. Birgitta 
Petersén kommer att presentera och hälsa välkommen kvällens föreläsare professor Mats 
Börjesson. Annika skall redovisa verksamheten i SENT 2022 i bildspelsform. 

§10 Praktisk övning i att hantera trapphissen mellan våningarna på GTS genomfördes. 
§11 Det finns i dagsläget inget intresse från GTS om ett gemensamt medlemskap för GTS och 

SENT. Beslutades information via Mail Chimp om att det är dags för betalning av 
årsavgiften före 230201. Personligt brev till cirka 10 medlemmar i registret som inte betalt 
för 2022, med samtidig information om att betala årsavgiften för 2023 före 230201. 

§12 Bra och informativ hemsida. 
§13 Besöket på Auktionsverket blev under pågående möte fulltecknat. Vid direktkontakt fick 

styrelsen besked om att max. antalet ändrats från 25 till 50. Margaretha och Anders jobbar 
vidare med planeringen av jubileumsaktiviteten i maj månad. Kalkylerar med ca. 40 
deltagare. Eva önskar om möjligt få information om programmet för presentation vid 
årsmötet i mars. 

§14 Övriga ärenden: Diskussion med anledning av fråga om resebidrag (se tidigare protokoll 
okt-22). Styrelsen enades om att lägga ner frågan om resebidrag vid resor till 
styrelsemöten. 

§15 Nästa styrelsemöte den 13 juni 2023. Var? 
§16 Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
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Göteborg den       /       2023 
 
 
 
……………………………………………………..  …………………………………………………… 
Annika Milleding sekreterare  Eva Behrens ordförande 
 
 
 
……………………………………………………… 
Birger Rockler justerare 

 
 
 
 
 
 
 


