
            Protokoll från SENTs i Göteborg styrelsemöte den 7 oktober 2019 på GTS. 

 

Deltagare: Eva Behrens, ordförande, Bernt Andersson, Bertil Hager, Berndt-Göran Isberg, 

Anders Jonsson, Ann-Marie Lindvall, Annika Milleding, Marianne Nilsson, Birger Rockler, 

Ove Sjöström, Göran Wennerberg, Ingegerd Wieslander. 

 

§1.   Eva hälsade välkommen och öppnade mötet. 

§2. För att justera dagens protokoll utsågs Annika Milleding. 

§3. Föredragningslistan godkändes. 

§4. Valda delar av föregående styrelseprotokoll upplästes. Enligt vårt önskemål har nu Bengts 

 7 pärmar fått en plats på GTS. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§5. Ordförandens rapport: under föreningsmötet på Brännö skedde inval av B-G Isberg som  

 IT- ansvarig i SENT. B-G hälsades välkommen till styrelsen. 

§6. Sekreteraren informerade att programblad från SENT Stockholm har kommit. Finns inlagd 

 på Hemsidan. Sekreteraren i SENT Stockholm har fått programblad från oss. 

§7. Skattmästaren rapporterade att 233 medlemsavgifter inkommit. Hitintills i år har aktiviteterna  

 gått ihop förutom årsmötet och Brännö. Pilates går som vanligt med vinst. 

        Största kostnader är styrelsearbete, förbrukning och Hemsida (årsavgift 1600 kr). 

§8. All information till medlemmar har gått ut via mailchimp. B-G har kunnat se att 70 % har öppnat 

 sina mail. Då medlemsantalet vid våra aktiviteter minskat diskuterades möjliga orsaker till detta. 

 Beslutades att förutom e-mail skicka vårens programblad med POSTEN till de 233 betalande. 

§9. Eva informerade om rekrytering av medlemmar. Värvningsbrev tillsammans med vårens  

 programblad skickas till tandläkare som under 2019 fyllt 67-och 65 år. 

 Listor på 65-åriga TT har vi fått från Björn Petri för 3 år framåt. Listor på PT och PTE kan inte fås. 

 Privatpraktiserande som är med i GTS kan fås av Frida. 

§10.Hemsidan diskuterades. B-G undrar hur länge Bengts minnesord under Meddelanden skall ligga 

 kvar? Ann-Marie skall höra med GTS hur dom hanterar den frågan. Resultat från SENT-golfen 

 2019 kommer att läggas in på Hemsidan. 

§11.Ann-Marie informerade om Facebook. Gick inte att som tidigare lägga in programbladet där. 

 Det är många som besöker Facebook. 

§12.Valberedningen för 2020-2021: Margaretha kvarstår men Göran meddelar att han vill ha en 

 ersättare. Valberedningen skall meddelas om event. förändringar. 

§13.Inga övriga ärenden. 

§14.-Resan till Huseby har idag 26 deltagare. Påstigning i Kungsbacka ändras till mittemot Järnvägs- 

 stationen kl 08.30. Vi ringer de anmälda för att meddela detta och få reda på vilka som stiger på i 

 Kungsbacka. Meddela Ingegerd. Annika och Ingegerd ordnar med dryck och förtäring på bussen. 

 -Fågelexperten Jan Stenberg har lämnat återbud till mötet den 14 november, men är beredd att 

 återkomma till våren. Bertil har ett nytt förslag: bankjurist som talar om framtidsfullmakt, vem  

 sköter ekonomin om du blir sjuk. Kan inte den 14 nov.  Eva föreslår Lennart Palm som på ett 

 humoristisk sätt talar om gravvalvsfynd: ”Från gravvalvsvarligt till dödskul”. Kan 14 nov. 

 Beslutades: Lennart Palm håller föredrag kl. 14 – 15 med lunch före. Eva kontaktar Lennart Palm. 

 -Julbordet 16 december är OK enligt Ingvar. 

§15.Förslag till vårens program:- Ann-Marie föreslår klassisk musik med kollegan Eva Hedman: 

   ”Smakportioner från barocken till romantiken”. 2 tim. med lunchpaus emellan. 

 -Februari vecka 6 på GTS. Förslagsvis kl. 11.30. Ann-Marie och Marianne N. ansvarar. 

 



 

   -Mars vecka 11: årsmöte på GTS kl. 16.30 med föredrag av fågelexperten Jan Stenberg. 

    Bertil och Ann-Marie ansvarar. 

   -Birger föreslår Backateatern med visning.  

   -Eva föreslår Tollered. Lämpligt till hösten – 20. 

   -Förslag från Marianne Ericsson: Kronhuset med guide, helst Pether Ribbefors. 

    Beslutades april:Kronhuset. Helst 6/4 el. 7/4 alt. 16/4. Marianne E. och Ingegerd ansvarar. 

    Maj vecka 20: Ingvar har föreslagit ”Crimewalks”: Stadsvandring i Majorna från Stigbergstorget 

    till Jaegerdorffsplatsen , 2 ½ km. c.a 2 tim. Lunch på lämpligt ställe. Ingvar och Eva ansvarar. 

       -Marianne N. har flera förslag : Råö och Getterön. 

        Manus till Ann-Marie senast den 15 november. 

§16.Nästa styrelsemöte måndagen den 13 januari 2020 kl.10.00 på GTS. 

        Måndagen den 9 december kl. 10.00 träffas vi på GTS för att klistra namnetiketter till 

        utskick av vårens program och till de ca 50 som ska rekryteras.Birger ordnar med utskrifterna. 

        Diskuterades hur ordna med etiketter med namn+adresser? Beslutades att B-G undersöker 

        och vid behov anlitar Anna-Karin Alvekrans. 

§17.Eva avslutade styrelsemötet. 

 

 

      Göteborg den 9 oktober 2019. 

 

 

       Ingegerd Wieslander                                                                        Eva Behrens 

          sekreterare                                                                                      ordförande 

 

 

 

                                                         Annika Milleding 

                                                              justerare 

 

  

 

 

 

  

  

  


