
Protokoll fört vid administrativt höstmöte för RPG Småland-Öland

Tid:     Torsdagen den 10 oktober 2019, kl. 11.40.
Plats:  Kalmarsalen, Kalmar.
 
Ordförande Anders Bengtsson hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 1
Val av funktionärer

Föredras valberedningens förslag till funktionärer.

Mötet beslutar
att      till mötets ordförande välja Anders Bengtsson
att      till sekreterare välja Birgitta Grundin Axelson
att      till protokolljusterare välja Iréne Petersson och Göran Swahn

§ 2
Fastställande av dagordning, stadgeenlig kallelse och fastställande av röstlängd

Ordförande presenterar dagordningen och informerar om att kallelsen med handlingar 
distribuerats en månad före mötet samt att röstlängd utgör de 112 ombud som registrerats.

Ordförande ställer proposition rörande antagande av dagordning, stadgeenlig kallelse 
samt fastställande av röstlängd.

Mötet beslutar
att godkänna presenterad dagordning 
att godkänna förfarandet vid utsändande av kallelse
att fastställa röstlängd enligt ovan

§ 3
Verksamhetsplan för RPG Småland-Ölands distrikt 2020

Verksamhetsplan för 2020 presenteras samt ett förslag från RPG i Nässjö om ytterligare 
en punkt om klimat och miljö.

Ordförande bereder stämman möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter.

Mötet beslutar
att anta verksamhetsplan för RPG Småland-Ölands distrikt 2020 med tillägget:

Inbjuda till en informations- och samtalsdag om aktuella klimat- och miljöfrågor i 
syfte att erbjuda lokalföreningarna förslag på programinslag och medverkande.

§ 4
Medlemsavgifter till distriktet 2020

Inga avgifter kommer att tas ut till distriktet 2020, avgiften till förbundet kommer att vara 
oförändrat 220 kronor per medlem.

Ordförande lämnar ordet fritt.



Mötet beslutar
att årsavgiften till distriktet för 2020 är 0 kronor.

§ 5
Budget för RPG Småland-Ölands distrikt 2020

Förslag till budget presenteras.

Ordföranden ger stämman möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter.

Mötet beslutar
att anta förslag till budget för 2020.

§ 6
Information

Informeras om:
– Distriktets resor:

 resa till Oberammergau i maj 2020 (fullbokad)
3 resor till hemligt mål
2 resor Hjälmaren runt
resa till Hållandsgården
resa till musikalen Oliver i Österbymo
resa till Dalhalla

– Hälsoombud/hälsoinformatörer, kursinbjudningar höst och vår
– Insidan, kursdag 25 oktober i Pingstkyrkan Nässjö, livsberättargrupper
– Motverka ensamhet hos äldre
– Distriktsstämma hålls 2020-03-13 i Immanuelskyrkan i Jönköping

§7
Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar förhandlingarna för avslutade.
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