Kamratförbundet Lärkorna r.f.
Föredragningslista
Styrelsemöte 05/11, plats: Cantina West Buffalo / Handelsgillet, tid: 20.06.2011 kl. 17.00
Närvarande:
Max Lindholm, ordförande
Robert Santala
Albert Wikström
Gustaf Möller
Fredrik Ekström
Stefan Törnqvist
Johanna Vetoniemi
Rainer Rehn (lämnade mötet 17.39)
Andreas Johansson (18.00->)

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17.20
§ 2 Ordförande och sekreterare för mötet
Max Lindholm fungerade som ordförande för mötet. Albert Wikström valdes till sekreterare.
§ 3 Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
Mötet konstaterades beslutfört och stadgeenligt sammankallat.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Protokollet upplästes och godkändes.
§ 5 Val av funktionärer
Stefan Törnqvist valdes till vice ordförande.
Albert Wikström valdes till skattmästare. Albert kontaktar Kaj Klockars och Leif Bergström
för att flytta över internetbankrättigheterna till Albert. Styrelsen beviljar rättigheter att
använda Kamratförbundets alla konton samt att avsluta de onödiga kontona.
Johanna Vetoniemi valdes till klubbhövding.
Rainer Rehn valdes till sekreterare
§ 6 Ekonomin
Kaj Klockars var inte närvarande. Albert presenterar ekonomin vid följande möte
§ 7 Hemsidan och medlemsregistret
Robert berättade om hur hemsidan går framåt. Hemsidan är igång. Nya medlemmar och nya
namn har börjat komma in.
Styrelsen har en egen e-postlista styrelsen@kfl.fi
En gammal lärka bad att Robert satt in en notis att det skulle ordnas 35-års studentjubileum.
Styrelsen godkände Roberts förslag att sätta in en flik med notiser.
Plan att skicka ut e-post eller brev till medlemmarna att anmäla sig till det nya registret.

Till ständiga medlemmar kan tänkas sig att skickas per post till de äldre medlemmar som inte
har tillgång till Internet.
Björn Federley är ordförande för Smågossarna. Kamratförbundet lärkorna kommer att ansöka
understöd för hemsidorna från Smågossarna.

§ 7 130-års jubileet
Styrelsen konstaterade att jubileet inte ordnas underhöstlovsveckoslutet. Men jubileet kommer
att ordnas i oktober 2012.
Styrelsen får till uppgift att utse medlemmar i festkommittén.
Förslag till festkommittémedlemmar
Björn Federley 1959
Ben Söderlund 1982
Lotta Himonas 1984
Dennis Holmlund 1994
Lars Henriksson 1976
Leif Bergström 1975
Nils Elfving 1943
Ninja Savonius 2001
Henrik Lax
Marina Ahlström
Jenni Pitkänen

§ 8 Övriga ärenden
Ordförande Max Lindholm meddelade att långvarig ordförande för smågossarna Björn-Erik
Björnström avled nyligen.
En tyst minut hölls för Björn-Erik.
Obetalda räkningar till styrelsemedlemmarna. Albert följer upp att fakturorna blir betalda till
styrelsemedlemmarna.
Förslag till Höstträff att ordna en mindre sits på Handelsgillet.
Riku Eklund
Stefan Lundberg & Staffan Bruun
Höstträff diskuteras mera på nästa möte.
Fredrik Ekström skriver ett kort brev som kommer att skickas till medlemsregistret för att
medlemmarna skall anmäla sig till kamratförbundets hemsida.

§ 9 Nästa möte
Max Lindholm kallar till nästa möte.
Nästa möte måndagen 5.9.2011 på Handelsgillet. Max skickar inbjudan.
Förslag att styrelsen har en egen matrikel med sig till mötena.
§ 10 Mötets avslutande
Mötet avslutades 19.00.

Max Lindholm
Ordförande

Albert Wikström
Sekreterare

