Protokoll
Styrelsemöte 2021-04-13
lokal: Lancasterskolan
Närvarande
Crister Sterning Ordf.
Kurt-Åke Lindhe Sekr.
Ulla-Britt Persson
Bingo Olsson
Anita Lundberg
Frånvarande med förhinder.
Anki Saedén och Ing-Britt Henningsson
Mötet föregicks av att avgående styrelsemedlemmarna Åsa Ehrlin och Knut Sigander avtackades.
Ordförande riktade ett stort tack för dom förtjänstfulla insatser som bidragit starkt till att föreningen
fått en trivsam ton och en effektiv arbetsordning.
1.
2.
3.
4.
5.

Ordförande hälsade dom närvarande ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat
Ordförande konstaterade att mötet var beslutsmässigt
Mötet beslutade att följa den uppgjorda dagordningen
Protokoll från föregående styrelsemöte gjordes tillgängligt för mötesdeltagrna
Ordförande redogjorde för inhämtade uppgifter från kassören. Den ekonomiska ställningen
ansågs vara god. Kassakontot var vid dags datum ca 22.000 kronor. Detta efter att kostnader
för hemsida är reglerad. Förutom kostnader för årsmöte ca 2000 kronor och dagens
styrelsemöte 684 kronor finns inga förväntade utgifter att ta hänsyn till. Det kommunala
bidraget är budgeterat och beräknas bli utbetalt inom kort.
6. Dom närvarande ledamöterna delade med sig av sina personliga erfarenheter av
vaccinationsläget. Dessutom redogjordes för verksamheten inom dom lokala föreningarna.
Det gav intryck av att aktivitetsnivån är låg och alla befinner sig i ett vänteläge. Anita
Lundberg redogjorde också för att det pågick ett ärende i PRO Ystad angående
nyckelinnehav. Den gemensamma uppfattningen om årsmötet visade att såväl förberedelser
som genomförandet var i god ordning och utan invändningar
7. Ordförande presenterade en verksamhetsplan som beskrevs som realistisk att ligga till grund
för den fortsatta verksamheten. Ansvarsfördelning av dom upptagna punkterna bordlades.
8. Dom arbetsuppgifter som avgående sekreterare innehaft övergår i sin helhet till nyvald
sekreterare Kurt-Åke Lindhe
9. Ordförande framförde önskemål om att påbörja någon form av
informations/erfarenhetsutbyte med kommunens byalag. Vidare ett förslag om att samla
samtliga ordförande för dom lokala föreningarna för information om planer och verksamhet.
Av samma skäl ansåg mötet att det var ett bra förslag att samla alla nyvalda representanter
till rådet för att klargöra vad representationen innebär och för med sig.
10. Mötet enades om att Crister Sterning och Kurt-Åke Lindhe skulle deltaga vid
samverkansgruppens möte med kommunen den 16 April. Det framkom inga speciella
frågor som skulle framföras vid mötet från rådets sida.
11. Mötet enades om att följa utvecklingen av smittspridning och vaccinationsläge . Och och
utifrån detta ta beslut om rådsmötet 18 Maj.
12. Inga övriga frågor framfördes
13. Nästa styrelsemöte bestämdes enlig planen att äga rum 13 April
14. Då inga frågor framfördes beslutade ordf. att avsluta mötet och tackade dom närvarande för
uppmärksamheten.
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