
 

 
 
FTF reg 1-2 Norr, Styrelsemöte nr 5, 2019-08-22 via SKYPE. 
 
Närvarande: Johan Nylander, Sven Backman, Roger Lindahl, Göran Runsvik.  

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är kvällens ordförande och Göran för protokollet 

  

3. Föregående mötesprotokoll  
Till handlingarna.  
    

4. Ekonomi, betalning Riks, status 
Det är 74 betalande medlemmar av 78 registrerade. Idag har vi 162 949 kr i 

kassan, varav 17 900 kr ska betalas in till riks. 

 

5. Medlemmar, uppföljning 
En ny medlem har fått faktura men betalningen har inte kommit in än och 

ytterligare en person har hört av sig och är intresserad att bli medlem. Göran 

har mailat information om hur medlemskapet betalas. Johan hade även fått 

tips om en potentiell medlem i Gävle. Johan tar kontakt. 

 

Informationen på den officiella hemsidan är inte uppdaterad för vår region 

även testsidan har gammal information. Johan har kontaktat Riks om att den 

måste rättas till. 

 

6. Info från Riks 
 Ingen ny information från Riks 

 

7. Medlemstidningen – nr 3 2019 
Manusstopp 16 september. 

 

 Förslag på intervju med någon medlem: Johan kollar med Frej 

Gruffman om han kan bidra med material om sin nya tjänst och rollen 

som FTF:s lokalombud. 

 Johan fiskar lite till på SSG för att se om de inte kan bidra med 

material till en artikel. 

 

8. Lokala/Regionala träffar. 

 Fysiskt styrelsemöte planeras till 19 september i Örnsköldsvik och att 

lokala ombuden bjuds in. Johan gör ett utkast till agenda och mailar ut 



 

den. Göran föreslog att vi i samband med mötet ordnar med en 

medlemslunch. Johan pratar med Hasse om att göra en inbjudan. 

 

 Styrelsen beslutade att vi skickar ut inbjudan till samtliga medlemmar 

i regionen till alla lokalträffar för att man som medlem ska ha 

möjlighet att träffa medlemmar från andra delar av regionen om man 

råkar befinna sig där en lokalträff är planerad. Göran uppdaterar 

maillistan över medlemmar och skickar ut den till lokalombuden. 

 

 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 

 

10. Nästa styrelsemöte 
Torsdag, 29/9 i Ö-vik kl. 10:00 

mötet därefter bestämdes till 

Torsdag, 10/10 kl.18:30 – 20:00 via Skype 

 

11. Mötets avslutande 

 

 

Vid datorn/Göran Runsvik 

 

 


