Föreningen Långörasläkten
Protokoll styrelsemöte 2007-04-13
Apoteksvägen 27
Närvarande:
Anita Nilsson, Susanne Cederholm, Rikard Bergström och Sture Karlsson.
§ 1.

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade samtliga välkomna.

§ 2.

Kallelsen godkändes.

§ 3.

Dagordningen faststäldes.

§ 4.

Till sekreterare utsågs Sture Karlsson, och till att jämte ordförande justera dagens
protokoll utsågs Susanne Cederholm.

§ 5.

Protokollet från styrelsemötet den 4 mars godkändes. Vid arbetsmötet den 31 mars
fördes inget protokoll.

§ 6.

Ekonomi:
Rikard hade på övriga styrelsens begäran en genomgång av föreningens bokföring.
Han gick igenom hur resultatrapporter, saldolistor och balansräkningar var uppställda.
Efter genomgången kvarstod dock en oklarhet och Rikard lovade att återkomma med
ytterligare klarläggande. Aktuell saldolista för perioden 07.01.01 – 07.04.04 bifogas
protokollet.
Rikard skickar pengar ( 1010:- ) till fotografen som tog kort på Långören vid årsmötet.
Rikard samlar föreningens pengar på kassa och plus-giro, så att styrelsen lätt kan se
hur mycket pengar vi har.
Medlemsavgiften för boende utomlands är oförändrad, 60 dollar resp. 60 euro för 5 år.

§ 7.

Anita diskuterar med Ulrika om arbetsfördelningen vad gäller utskick av
medlemsfärteckningar, nålar m.m.

§ 8.

Den slutliga utformningen av släktbreven beslutas via meil under den kommande
veckan. Susanne lägger ut ett förslag till styrelsen.
Anita kollar vad tryck av kuvert och medlemsbrev kostar på Reklam Center.

§ 9.

Anita och Rikard gick igenom ansökan för att de båda skall ha tillgång till plus-girot.
Diskuterade också att både Rikard, Anita och Arne skulle ha internet-koden till plusgirot. Det skulle underlätta allas arbete.
.
§ 14. Kicki Lundin har på eget initiativ lämnat sin suppleantplats i styrelsen. Styrelsen
beslöt att tillsvidare ta bort hennes adress från styrelsens meillista.

§ 15. Ordförande avslutade mötet och tackade alla. Särskilt tackade hon Rikard för att han
rest från Göteborg för att kunna deltaga i mötet.
...............................................................................
Sture Karlsson.
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