
 

 

 

 

 

 Protokoll från Smålandsåkarnas Veteranförenings halvårsmöte i Vrigstad 2018 12 06 

 

 

 

 

          Närvarande 77 personer därav 44 medlemmar. 

 

§ 1     Halvårs mötets öppnande. 

 

         Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla hjärtligt välkomna till Vrigstad  

         och förklarade mötet öppnat. 

   

 

§ 2    Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 

 Ingvar Carlsson valdes till ordförande och Rolf Nerman till sekreterare för mötet. 

 

§ 3     Val av två justeringsmän. 

 

    Kurt Brunskog och Leif Gunnarsson valdes till justeringsmän. 

 

§ 4     Val av två rösträknare. 

 

   Justeringsmännen valdes även till rösträknare. 

 

§ 5     Godkännande av mötets utlysande. 

 

   Kallelsen utsänd till medlemmarna via brev och e-post 2018 11 06,  

   godkändes av mötet. 

  

§ 6     Godkännande av dagordning. 

 

   Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§ 7     Inkomna motioner. 

 

   Inga motioner inkomna. 

 

§ 8     Information från aktivitets kommittén. 

          

   Inför detta halvårsmöte hade Lars Borg inhämtat prisuppgifter från 

   4-5 restauranger/värdshus, men ingen kom i närheten av det pris 

   vi betalar i Vrigstad för lokaler och julbord, 

   samt att det geografiska läget är ganska centralt i Småland.            

                



   Kurt Brunskog informerade att årsmötet 2019,  

   förmodligen blir i Kalmar trakten, den 2,e, 9,e eller 16,e i maj månad. 

   Eventuellt kommer en uppsamlingsbuss att avgå från Jönköping via Värnamo, 

   Ljungby, Växjö och Lessebo alt.Tingsryd. 

 

   Kommittén undersöker även förutsättningarna för en endagars resa till våren i Sverige  

   och en 3-5 dagars resa på hösten till Berlin, som firar 30 år sedan muren föll. 

  

   Vi har även i år erhållit 10000 kronor i bidrag av Smålandsåkarnas Service AB 

   till vår julfest, vilket vi tackar särskilt för. 

 

§ 9     Övriga frågor. 

 

          Ove Erixon anser att vi bör fortsätta söka någon annan plats för halvårsmöte/julbord, 

          åtminstone för ett eller två år framåt. 

          Aktivitetskommittén tar detta till sig och välkomnar förslag på platser och restauranger. 

 

          Ove Erixon ifrågasatte varför är det inte två representanter från varje län i styrelsen? 

          Han anser att Kronobergs län, där föreningen en dag startade,  

          idag är underrepresenterade. 

          Svaret är att det sker alternering mellan länen, i mån av intresse att ingå i styrelsen. 

 

          Enligt stadgarna paragraf 5, väljer medlemmarna vid årsmöten 

          en ordförande och därefter 2 eller 4 ledamöter.  

          Således 3-5 medlemmar i styrelsen. Styrelsen konstituerar sig själv. 

 

          Någon sekreterare är inte utsedd inom styrelsen. Vid styrelsemöten noteras endast  

          minnesanteckningar enligt tidigare beslut. 

 

          Att inte någon medlem hade vidtalats i förväg, att som sekreterare föra dagens  

          protokoll, får valberedningen ta på sig.  

           

          Alf Oskarsson meddelade att han har en diskussion med Skatteverket angående 

          skyldighet att deklarera för föreningen. 

 

          Några medlemmar har inte erhållit inbjudan till detta möte, 

          trots både brev och e-post utskick.  

          Vi får skylla på Postnord och att alla kanske inte läser sin e-post. 

 

          Det är bra om alla kontrollerar sina uppgifter i medlemsregistret,  

          som var bifogat i inbjudan till halvårsmötet. 

          Förslag att göra ett e-post utskick med läskvitto.  

          Ekonomiskt fördelaktigt att kunna kommunisera digitalt.  

           

 

          Efter mötets avslut kommer polis Dan Granvik Malmö, att hålla ett föredrag 

          om gryningspyromanen Ulf Borgstöm. 

           

          Cirka klockan 1700 serveras julbord med underhållning. 

  



§10    Mötets avslut. 

 

          Ingvar Carlsson avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

 

         Dag som ovan 

 

 

 

 

         Sekreterare   Ordförande 

         Rolf Nerman   Ingvar Carlsson 

 

 

     

         Justeringsman   Justeringsman  

         Kurt Brunskog   Leif Gunnarsson 


