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Protokoll fört vid styrelsemöte i Heidenstamsällskapet (telefonmöte)
Tid: Måndagen den 28 februari 2022 klockan 1830-1905
Deltagare: Ordinarie ledamöterna Håkan Jaldung ordförande, Rolf Ström, Solweig Larsson
skattmästare, (deltog under del av pkt 12, kl 1900-1915), Lars Åkerström och Martin af Robson samt
Suppleanterna Annelie Dagerstig och Inger Sköld.
Ledamöterna Karin Lohm och Calill Ohlson hade anmält förhinder.

Dagordningen bifogas.

1 Inledning
Håkan:
Suppleanterna Annelie Dagerstig och Inger Sköld ersätter Karin Lohm respektive Calill
Ohlsson.
Telefonersättning 1,70 kr/per minut utgår för respektive deltagare från kl. 17.58. Utbetalas
av skattmästaren.

2 Håkan valdes att tillika vara sekreterare vid mötet.

3 Utsågs enligt 5 § i sällskapets stadgar två justeringsmän: Rolf och Annelie.

4 Anmälan om övriga frågor
Anmäldes av Rolf och Martin frågan om Heidenstamsällskapets deltagande på Facebook
(FB)

5 Godkändes dagordningen

6 Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

7 Information från Solweig
(Föredrogs efter pkt 12 övriga frågor då Solweig deltog i mötet).
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Ekonomi enligt beslutad budget. Påminnelse skickas inom kort om betalning av medlemsavgift för verksamhetsåret 2022.

8 Årsredovisning 2021
Beslut: Beslut och undertecknande vid nästa styrelsemöte.

9 Sommarmöte och årsmöte
Beslut: Genomförs den 6 juli 2021 med början kl. 1100. Rolf presenterar förslag till plats för
mötet på nästa styrelsemöte.

10 Information/beslut om program fram till årsmötet.
Beslut: Program genomförs enligt följande
o 17 maj
Heidenstamsällskapets Övraliddag
o 11 alt 10 juni
Vandring i Heidenstams fotspår vid Örberga
o 6 juli
Sommarmöte och årsmöte (plats beslutas senare)
o 17 augusti
Vernerdagen i Olshammar
Detaljbeslut tas på nästa styrelsemöte.

11 Program för medlemsrekrytering.
Beslut: Ansvarig för Övraliddagen, Vandringen i Heidenstams fotspår och Vernerdagen ansvarar för rekryteringsåtgärder vid genomförande av respektive program.
Frågan om rekrytering via FB bereds av Rolf och Martin och tas upp på nästa styrelsemöte,
se pkt 12.

12 Övriga frågor
Frågan och Heidenstamsällskapets deltagande på FB
Rolf och Martin presenterade ett förslag om deltagande på FB samt en tidsplan för genomförande.
Beslut: Förslaget rörande tidsplanen revideras. Skriftligt förslag till styrelsens ställningstagande till att låta årsmötet 2022 besluta i frågan samt styrelsens förslag till årsmötesbeslut
presenteras vid nästa styrelsemöte av Rolf och Martin.
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