
 

Styrelsemöte Månstad 220308 

Närvarande: Tina Yngvesson, Stefan Hjerten, Kicki Henrysson, Steen-Åke Larsson, Bengt 

Andersson, Hans Johansson, Torsten Stanko 

Frånvarande: Margaretha Bjälkemo, Thomas Örn Karlsson, Claes Bergqvist, Månika Sager 

 

1. Tina öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

2. Bengt Andersson valdes till justerare 

3. Dagordningen godkändes av styrelsen 

4. Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna med tillägg/rättelse av 

föregående protokoll;   Bengt Andersson hade anmält förhinder 

5. Ekonomi. Underlaget har Stefan skickat ut innan mötet till alla i styrelsen. Stefan går 

igenom underlaget som godkänns och läggs till handlingarna. 

6. Aktivitetsbidrag till våra grupper. Vi beslutade att budgetera 50 000 kr för 2022. Alla 

kan söka upp till 10000 kr/år. Kriterier skall utarbetas och läggas på hemsidan. 

7. Årsmötet den 28 april. Aktivitetsschema har skickats ut till alla i styrelsen. Vi ska ha 

en verksamhetsberättelse som skrivs av Kicki och en verksamhetsplan som Tina går 

igenom. Plats föreslås till Klevs Gästgiveri och Torsten kontaktar dem  Han kommer 

även att kontakta Glada Stjärnorna för underhållning. Inbjudan kommer att skickas 

ut. 

8. Aktivitet KRISBERESDSKAP.  Komplett program efterfrågas och Tina kommer att 

skicka till Gunnar, Budgeten är lagd och godkännd av styrelsen. . Gruppen har möte 

på tors fm och rapporterar senare under dagen till Styrelsen 

9. Landsbygdsriksdagen, Tina, Kicki o Stefan åker torsdag-söndag, Steen-Åke, Torsten, 

Månika åker fredag-söndag. Kostnaderna är betalade. Vi står på mässan tillsammans 

med region SYD i en monter. Tema VI GÖR DET TILLSAMMANS. Profilkläder gäller för 

samtliga i montern. 

10. Tina informerade om Riks. Och en motion har skrivits och skickas till Årsmötet. 

11. Genomgång av Steen-Åke om vår hemsida. Han har gjort klart hela våran del. 

Hemsidan lanseras den 23 mars.  

12. Lägesrapport om medlemsregistret,  allt är klart. 

13. Mötesplanering 2022.  Tina har skickat ut ett schema som godkändes av styrelsen. 

Tillägg ett kort styrelsemöte efter det konstituerande den 28 mars reservdag 5 maj. 



14. Nästa möte 12 april kl. 18.30 i Svenljunga i Vuxenskolans lokaler, Kindsvägen 16. 

Bengt ombesörjer bokning av lokalen. Vi hoppas Sexdrega Byalag besöker oss. Tina 

tar med profilkläder så alla kan komplettera sin garderob. 

15. Tina tackade de närvarande och avslutade mötet  

 

 

Tina Yngvesson Bengt Andersson Kicki A-Henrysson 

Ordförande  Justerare  Sekreterare 

 

 


