Nr. 2 - 2022/2023

Närvarande: Styrelsen Ingemar Persson , Kent Barkenstrand, Kent Wemner och Peter Larsson
Adjungerade: Björn Romanso och Arne Pe ersson
Tid: 2022-11-07 12.30
Plats: Malmö Arena Hotell/ Percy´s
1. Presidenten hälsade alla välkomna ll dagens möte, förklarade sammanträdet öppnat och
det konstaterades a styrelsen hade blivit behörigt sammankallad.
2. De närvarande godkände utsänd dagordning samt protokoll från styrelsemöte 2022-08-31,
som schema skt presenterades av sekreteraren
3. Inkomna skrivelser
- Ej några inkomna.
4. Kommi éärenden
a) Klubbtjänsten/ Närvaron – Björn Romanso
Björn gav exempel på presum va föredragshållare. Någon från fängelset och
tullen etc. Allan Widman, SD-poli ker etc.
Bjuda in Rotary Lorensborgs medlemmar ll våra möten. Sända separat vårt
programutbud för distribu on bland deras
medlemmar.
b) Programmet – Ingemar Persson
Programmet fram ll nyår ligger klart.
19/12 Årsmöte.Gemensam jullunch, som klubben står för.
9/1 Lars Micael Adrian om Chris na Piper på Chris nehof.
16/1 Klubbsamråd
28/6 Presidentski e 18.00
Betr. Vår vänklubb Kastrup Rotaryklubb. Försöka få ll stånd 2 möten om året
E möte hos oss, e möte i Köpenhamn hos dem.
Från årsski et har Peter Larsson y ersta ansvar för programmet i egenskap av
llträdande president.
Dock är programmet allas ansvar, om man snappar upp något intressant
föredrag.
c) Medlemsskapskommi én
Styrelsen förordar intag av Hans Christensson. Fadder är Ingemar Persson. Kent
Wemner ombesörjer utsändande av handlingar ll medlemmarna.
d) Samhälls- och yrkestjänsten – Håkan Skoug
Inget a rapportera.
e) Rotary Doctors – Arne Pe ersson
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Protokoll från styrelsemöte i Malmö Södra Rotaryklubb

Som PP-representant meddelade Arne a vi var inbjudna ll Purity Des lleri i
Ellinge, vilket Mathias Tönnesson nämnde
vid si föredrag den 11 januari 2021. Programkommi én ck i uppdrag a xa
e studiebesök under våren.
Rotary Läkarbank.Vi sponsrar 15.000, Rotary Lund-Ideon 12.500 och C.G
Olofsson 2.500 ll en doktor Maria Jansson, som åker ll Kenya nov-dec

5.

Ekonomi.
Beträ ande halvårsavgi er är det 2 medlemmar som inte betalat juli-dec 2022
Vår kapitalbehållning uppgår ll 101 tkr. Några poster skall återföras, 24 tkr ll
Rotaryact samt ll Hela Malmö med 4.500:-.

6.

Styrelsesammansä ning rotaryåret 23-24. Vice president saknas. I övrigt fråga dagens
styrelse huruvida de accepterar omval.

7.

Övriga frågor
Kent Wemner nämde a Clas-Erik Nyman arbetade med e reklambidrag på 1.500 för
Intresserade.Vi väntar ll mer Informa on kommer från Distriktet.

8.

Nästa sammanträde:
Följande mötesdagar planlades 9/1 2023 11.00, 1/3 18.00,24/4 Lunch och 12/6 Lunch.
Presidenten avslutade styrelsemötet och tackade deltagarna för e bra möte.

Ingemar Persson

Kent Barkenstrand

President

Sekreterare
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