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UTKAST/AGENDA styrelsemöte den 13 januari 2021 

1. Mötets öppnande 

 

2. Godkännande av agenda 

 

3. Protokollsjustering. Se bilaga. 

 

4. Föreningens ekonomi. Bilaga enligt särskilt utskick. 

 

5. Rapport från 

a) Studiebesöksgruppen 

b) Seminariegruppen Uppföljning av uppdrag givet till Elisabeth att undersöka om 

föredragshållarna Johan Englund och Oscar Almén dels kan hålla föredrag vid årsmötet 2021 

dels presentera föredraget digitalt via Zoom om läget med covid-19 så kräver.  

c) Medlemsvärvningsgruppen 

Uppföljning av ordförandes åtagande vid mötet 201209 att undersöka om det finns någon 

anslagstavla vid FOI där FOI Veteranförenings värvningsbroschyr kan sättas upp. 

d) Matrikelansvarig 

e) Hemsidegruppen 

Uppföljning av tidplanen för arbetet med nya hemsidan, Björns uppdrag att senast 201231 

lägga in det underlag som har skickats till honom. Vidare uppföljning av åtagande från Björn 

vid mötet 201209 att kontakta konstruktören av hemsidan för att få reda på hur fler ledamöter i 

styrelsen kan få access till hemsidan för att göra inlägg. 

f) Lunchvärd 

 

6. Reviderad plan för att förbereda Årsmötet 2021. Se bilaga.                                                  

Beslut om reviderad plan. Ändringar i gult.                                                                                                          

Uppföljning av uppdrag från mötet 201209 

- Ola lämnar om möjligt ekonomiskt underlag till VB senast den 6 januari. 

- Ordföranden pratar med valberedningen om att ett skriftligt underlag ska inkomma till 

styrelsen senast 10 februari. Björn meddelar FOI medlemmar med E-post och via hemsidan 

den 1 januari att förslag till stadgeändringar, motioner och övrig fråga i vilken årsmötet ska 

fatta beslut, ska meddelas styrelsen senast den 31 januari 2021. 

 

7. Årsmöteskallelse, reviderad. Se bilaga. 

Uppföljning av beslut taget vid mötet 201209 att vid detta januarimöte ta ställning till om 

årsmötet ska ske digitalt eller fysiskt. Två versioner bifogas för fysiskt respektive digitalt 

möte. Ändringar enligt förra mötet gulmarkerade. 

 

8. Verksamhetsberättelsen version 1. Se bilaga.  

Synpunkter lämnas. 

 

9. Ansökan om aktivitetsstöd år 2021 från FOI. Bilaga enligt särskilt utskick. 

 

10. Övriga frågor 

 

11. Mötets avslutande 
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