
KA 5 KAMRATFÖRENING
HÄRNÖSAND

Protokoll nr: 1, fört vid styrelsesammanträde 2023-01-10

Plats: Marinmässen
Tid: 13.00 – 14.04

Närvarande:  Mona Rodling, Hans Wiklander, Tommy Lindqvist, Hans-Erik Fahlén, Jens Boeng 
Kerstin Melander, Elisabeth Näslund och Ove Strömberg
Från valberedningen: Åke Semb. 
Ej närvarande:  Bengt-Ivar Rådström och Uno Gradin

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande Mona hälsade oss välkomna till årets första styrelsemöte.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av justerare
Valdes Ove Strömberg

§ 4 Föregående protokoll från sammanträdet 2022-10-17
Protokollet lästes upp av ordföranden och lades sedan med godkännande till handlingarna.

§ 5 Valberedningen har ordet
Åke informerade om vilka poster som skulle väljas. Han ska kolla ifall de som suttit tidigare i styrelsen
kan tänka sig omval. Efter att arbetet är klart mailar Åke valberedningens förslag till sekreteraren.

§ 6 Årsmötet 2023-02-18 
Den här gången blir det ingen fest, eftersom mötet går av stapeln klockan 15.00. Det erbjuds landgång 
till besökarna samt kaffe/öl för 100 kronor.
Sedvanliga årsmöteshandlingar sammanställs och kopieras.

§ 7 Arbetsgrupp för augustifestligheterna   
Kerstin undersöker om vi kan utnyttja logement med sänglinne för gästerna. Hon ansvarar även för 
köket med Elisabeth som ersättare.
Lämplig mat fredag och lördag ansvarar Jens och Ove för.
Det är säkert intressant för gästerna att få veta mer om KA 5:s historia mm. Mona kollar ifall Jens 
Persson kan ställa upp med den informationen.
Hasse undersöker om han kan finna någon lämplig chaufför till bussen. Han kollar även hotellpriser 
(om det nu behövs beroende på det svar vi får om logementförfrågan).
Vi måste författa en lämplig inbjudan och för den ansvarar Mona, Hasse och Hans-Erik.

§ 8 Bäverposten
Som det beslutats på tidigare styrelsemöte tar vi upp frågan om vi ska ha ett eller två nummer. Detta på
grund av kostnadsskäl. Styrelsens förslag är att vi fortsättningsvis ger ut ett nummer per år.



§ 9 Tidpunkter för kommande aktiviteter
Vi planerar en pubafton den 3 mars klockan 18.00. Hans-Erik undersöker ifall representant från 
HEMAB kan besöka oss och informera om deras verksamhet. Hans-Erik informerar Hasse om det 
kommer föredragshållare.
Gästerna erbjuds pytt i panna med tillbehör. Ove kollar pris och meddelar Hasse.

§ 10 Övriga frågor
Mona har kollat i medlemsmatrikeln om vi har några som kan annonsera i Bäverposten. Den enda 
företagare hon kunde finna var Lasse Lundqvist. Han trycker tidningen och torde inte vara intresserad. 
Elisabeth som åtagit sig uppdraget att kontakta de som inte betalat medlemsavgiften sade att det är 
svårt att nå dessa på grund av ändrade e-postadresser. Men hon fortsätter och ska lämna besked senare.

§ 11 Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Hans Wiklander Mona Rodling Ove Strömberg
Hans Wiklander Mona Rodling Ove Strömberg
Sekreterare Ordförande Justerare


