
 
Anteckningar från Informationsmötet på  Kuben 2019-08-23 

 Vi kommer inte att springa runt och serva med kaffe och kakor. Ni får utse en representant vid varje 
bord som får hämta kaffe, kakor och tillbehör. 

 Beslut av styrelsen att endast de stadgeenliga mötena dvs. Årsmötet och Höstmötet ska 
utannonseras i pressen, och dokumenteras med protokoll. 
Övriga möten såsom detta mötet kallas i fortsättningen medlemsmöte eller informationsmöte. 
På dessa möten räcker anteckningar förs. 
 

 Kassören Meddelade att föreningens ekonomi är god. Dock är det problem med att vi inte får in 
kontanter på kontot. Banken tar inte emot kontanter. Om man är värd för caféet får man kontanter 
i förskott av kassören, att använda på ICA. 
 

 Swish är nu beslutat av styrelsen, och redan infört som ett enklare betalningsmedel. 
 

 När en medlem gått bort har det varit så att kassören skickat 300 kr till Cancerfonden. 
Vi har beslutat att ändra betalningsmottagare enligt flöjlande prioritetsordning 
Beslut av styrelsen: Prio 1 Dödsboets önskning.  
Prio 2 Lions forskningsfond. Lions forskningsfond går direkt till forskning utan att betala en 
massa administration. 
 

 Fråga om återbetalning vid olika PRO arrangemang:  Leverantörskostnader resp. PRO 
kostnader. 
Beslut av styrelsen. Anmälningsavgift 200 kr för kostnad upp till 1000 kr återbetalas ej.  
Högre belopp beslutas av en procentsats av slutbeloppet.  
Inbetald slutavgift återbetalas ej efter sista slutbetalningsdag. deadline, gentemot leverantör. 
Då gäller leverantörens regler för återbetalning 
 

 Beslut av styrelsen. Vi kommer att bjuda in våra nya medlemmar skriftligen den 24/9 för fika 
och information om oss och övrig PRO Info. Vi kommer att använda Bara Gif lokal 
 

 Beslut av styrelsen En festkommitté har bildats bestående av hela styrelsen. Resultatet av detta 
kommer efter hand. 
Kerstin E. önskar medhjälpare vid bussresor. I första hand styrelsemedlemmar som ska åka med 
eller någon annan som reser med. 
 
Rapporter 

 Träff ”Lokala nätverk” med bl.a. kultur och fritidschef i Svedala kommun Angående vår 
förfrågan om lokaler för PRO verksamheten-  
Endast Spegelsalen tillgänglig. - Läkarstationens kostnad 900,000 kr /år ledig först 2021.- 
Inga skollokaler är lediga 
 

 Inbjudan från PRO Skåne demonstration och manifestation 5 oktober på Gustav Adolf Torg i 
Malmö för höjd pension. Man önskar att så många som möjligt ställer upp. 
 



 
 PRO Skåne bjuder den 17 oktober in de olika PRO föreningarna till en dag på Jägersro. 

 Guidad tur på stallbacken. Lunchtrav med ärtsoppa och pannkaksbuffé.  Man kan spela på 
hästarna om man vill. Heldagstur 149 kr 
 

 Från Kampanj PRO Riks i oktober. Vi ska göra reklam för att få nya medlemmar 
Vi kommer att inrikta oss på seniordagarna i Klågerup och Bara i oktober. 
 

 Gympan börjar måndag v 2 september. Det kostar 300 kr.  PRO subventionerar 50 kr.   För att vi 
ska slippa tjata om betalningen så betala 250 kr redan i starten. 
 

 Gammeldansen kör igång 2 september och håller på fram till 11/11 med ett uppehåll då fröken 
vill vara ledig. 
 

 Måndag den 9 september 11:00-12:00 finns möjlighet att få information om Smartphones och 
Ipad på Dagcentralen Biblioteksgatan 8 kontakta Bodil först. 

 
 
 


