
       Protokoll från SENTs i Göteborg styrelsemöte måndagen den 13 januari 2020 på GTS. 

 

       Närvarande: Eva Behrens ordförande, Jan Ahlqvist, Berndt-Göran Isberg (Bege), Anders Jonsson, 

       Margaretha Lindqvist, Ann-Marie Lindvall, Annika Milleding, Marianne Nilsson, Ingvar 

       Olemyr, Birgitta Petersen, Birger Rockler, Göran Wennerberg, Ingegerd Wieslander. 

 

§1.  Eva hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Extra välkommen till Birgitta 

 Petersen, nyligen invald i valnämnden. 

§2. För att justera dagens protokoll utsågs Marianne Nilsson. 

§3. Föredragningslistan godkändes. 

§4. Valda delar av föregående mötesprotokoll upplästes. Godkändes och lades till handlingarna. 

§5. Eva läste upp mail från Bertil Hager med hälsningar från Thailand. SENT i Stockholm har 

  skickat sitt program för våren och detta finns på vår hemsida: www.sent.nu/Meddelanden.   

§6. Verksamhetsberättelsen 2019 godkändes.  

§7. Birger redogjorde för 2019 års resultat-och balansrapport. 235 medlemsavgifter hade 

 inkommit. Vid årets slut fanns 75 752 kr. i kassabehållning. Beräknat resultat 12 223 kr. 

 Pilates, Steinbrenner & Nyberg, Det okända och kända Göteborg, Julbordet gick med vinst. 

 Årsmötet, Brännö, Från gravvalvsvarlighet till dödskul, Huseby gick inte ihop. 

 Totala kostnaden för pappersutskicket i december med vanlig post var c:a 5 400 kr.  

 Beslutades: Bege får anlita Anna-Karin Alvekrans vid behov. 

 Beslutades: medlemsavgiften skall vara inbetald 1 februari. Påminnelse via mailchimp 

 två veckor därefter. 

§8. Inför kommande val på årsmötet skall förändringar anmälas till valnämnden där Margaretha  

 är sammankallande. Göran, liksom Bernt och Marianne E. adjungeras. 

 §9. Årsmötet den 9 mars startar 16.30 utan mingel. Minst  två veckor före mötet lägger Bege ut 

 kallelsen, verksamhetsberättelsen 2019, balans – och resultatrapporten 2019 och valnämndens 

 förslag 2020 på hemsidan under Verksamhet/Årsmöte. Några pappersex. av årsmötes- 

 handlingarna kommer att finnas vid mötet. 

 Anders kommer att illustrera verksamhetsberättelsen för 2019 med ett bildspel. 

 Årsavgiften föreslås oförändrad 175 kr.  Alla uppmanas göra reklam för SENT.  

        Frågan om vilka som önskar utskick per post kommer åter att ställas. 

§10.Uppgifter om nya medlemmar, som anmäler sig via hemsidan, sänder Bege till Eva , som skickar 

 välkomstbrev. Bege lägger in uppgifterna på hemsidan under Medlemmar. 

§11.Hemsidan diskuterades. Bege lägger ut aktuell information under ”Meddelanden”. 

 Marianne N. fotograferar på mötena och anger enbart förnamn på foton. 

§12.Facebook diskuterades. Man kan gå in direkt från hemsidan genom att trycka på fliken  

 Facebook och titta på bilderna m.m. 

 Ann-Marie har inga namn inlagda på foton i facebook. 

§13.Eva Hedman kommer ev. inte ha möjlighet ställa upp den 6 februari.  

 Reserv alt.1: Annika föreslår någon från Bukowskis som talar om konstglas. 

 Reserv alt.2: Bege berättar om sitt volontärarbete i Kenya. 

 -Fågelexperten kontaktas av Bertil. 

 -Kriminologvandringen: Eva kontaktar Ritz ang. lunchen. 



 -Bussresan: Eva har fått bekräftelse på allt. Annika och Ingegerd ordnar med förtäring 

  på bussen. 

§14.Inga övriga frågor fanns. 

§15.Nästa styrelsemöte tisdagen den 2 juni kl. 10.00 hos Jan i Fjällbacka. 

§16.Eva förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 Göteborg den 15 januari 2020. 

 

 

 Ingegerd Wieslander, sekreterare                                        Eva Behrens, ordförande 

 

 

                                                

                                                       Marianne Nilsson, justerare 

 

  

  

  

  


