
Protokoll
Styrelsemöte

Lancasterskolan 2022-02-11
Närvarande

Crister Sterning ordförande
Anki Saedén
Bingo Olsson
Ulla Britt Persson
Ing-Britt Henningsson
Anita Lundberg
Kurt Åke Linde
Stefan Persson adj.  valbererdningen

1. Ordförande hälsade dom närvarande välkomna och öppnade mötet
2. Förklarades mötet beslutsmässigt
3. Protokoll från 7 december 2021  godkändes och lades till handlingarna 
4. Dagordningen fastställdes
5. Anki S meddelade att hon sökt frizonen dock utan resultat. Anki redogjorde också för 

parkeringsproblemen vid Göken Hon åtog sig att göra ett skriftligt påpekande till kommunen
Bingo påpekade att svårigheterna med kontakterna med vårdcentralen står kvar.

6. Ing-Britt H informerade om ekonomin  Omsättningen år 2021 var 60365. Banktillgången 
20319 kronor och således kunde konstateras att utgifterna beräknades till ca 40 000 Kronor. 
Mot denna bakgrund beslutades det att ansökan till kommunen om bidrag för år 2022 skall 
höjas från 35 000 till 40 000 kronor 

7. Beslutades att ordförande och rådsmedlemmar i respektive lokalförening skall tillsändas 
årsmöteshandlingar inklusive inlämnad motion.

8. Stefan Persson valberedning informerade om att man ämnade föreslå Anki S till ny 
ordförande. Dessutom föreslår valberedningen att Åsa Åhrlin och Gunnar Andersson 
inträder i styrelsen  Det återstår en vakans som skall presenteras inom det snaraste.

9. Från ingelstorp glemminge Pro inkom motion om förändring av organisation och 
verksamhet. Styrelsen biföll motionen och lämnade den vidare till årsmötet för beslut 

10. Se punkt 9
11. C Sterning åtager sig uppgiften att välja och inbjuda gäst till årsmötet
12. Bestämdes att schemat för årsmötet blir 1. Förhandlingar 2. Mingel med förtäring 3. 

Föreläsning av inbjuden gäst
13. Punkten om att hitta former för arbetssätt och rutiner för kommande styrelse lämnades utan 

diskussion.
14. Crister S redogjorde för dom frågor som rådet avsåg att ta till Socialnämndens 

samrådsgrupp 14 Febr. 
15. Inga övriga frågor togs upp till behandling
16. Fastställdes datum för nästa styrelsemöte till 11 Mars
17. Ordförande tackade deltagarna för uppmärksamheten och förklarade möte avslutat.
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Kurt Åke Linde Crister Sterning


