Protokoll fört vid föreningsmöte med Visby Arbetareförening
Tid:
Plats:

2021 09-17 kl. 19.15
Föreningslokalen

Närvarande styrelsemedlemmar:

Kent Pettersson
Kjell Nordberg
Niclas Ohlander
Björn Lindkvist
Ulf Nilsson II
Lars Öberg

Ordförande
Sekreterare

Närvarande medlemmar: 11 stycken

§1

Öppnande
Ordförande Kent Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll
Inget protokoll att läsa upp eftersom detta möte var årets första.

§4

Inval och ballotering.
Inga nya inval.

§5

Ekonomi
 Dagens saldo uppgår till 394 684 kronor och obetalda fakturor uppgår till ca
30 000 kronor.

§6

Rapporter och skrivelser
 Våra fina fadderbarn Mark James och Cassie går det mycket bra för och
många brev har inkommit.
 Ett förslag om att hedra medlemmar, som genom åren uträttat mycket har
inkommit från Bo Darvelid. Ulf Nilsson II tycker att en särskild sida på
hemsidan kan vara lämplig. Fortsättning följer.
 Styrelsen har beslutat att föreningslokalen endast hyres ut till medlemmar
och våra hyresgäster för fest. Någon av dessa måste stå som ansvariga. I
övrigt kan lokalen hyras ut för konferenser, födelsedagsmottagningar,
teaterrepetitioner och dylikt fram till klockan 2200.
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§7

Fastigheten
 Tom Yttergren skall renovera söderväggen på stora huset inom kort.
 Nytt torkskåp är inköpt till tvättstugan.
 Ett nytt duschrum och toalett kommer att byggas i översta våningen
 I övrigt arbetar FK vidare bed beslutade åtgärder. Uppdatering sker efter
hand.
 Göte Forsman meddelade att nya flaggor måste införskaffas.

§8

Stipendier och Hjälpverksamhet
 Vi fortsätter att stödja våra fadderbarn Mark James och Cassie.

§9

Nya Medlemmar.
 Tom Yttergren och Sven-Göran Uddin kommer att bjudas in till nästa möte.

§ 10

Övriga frågor
 Ronnie Hjorter och Lars Öberg är mötesvärdar i oktober.
 Inge Ahlkvist och Mats Skoglund är mötesvärdar i november.
 Det finns plats för en till bägge gångerna. Hör av er till undertecknad.
 Göte Forsman belönades med en present för sin stora insats i vår trädgård.

§ 11

Nästa möte och Avslutning
 Styrelsemöte 11/10 och föreningsmöte 15/10
 Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Kvällens mat bestod av Toast Skagen, fläskkarre´och äppelkaka.
Behjälpliga under kvällen: Lars Öberg och Ulf Nilsson II.
Vid kaffet hurrades det för Ärevördiga Visby Arbetareförening.
Kvällen avslutades sedan med trevlig samvaro och club.
Vi var bara 11 stycken men ack så trevlig. Välkomna nästa gång.

Visby den 20 september 2021
Vid protokollet

Justeras

………………………………….
Kjell Nordberg, Sekreterare

……………………………………….
Kent Pettersson, Ordförande
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