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§ 35 Sammanträdet öppnas   

 
 

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat, hälsar alla välkomna samt håller 
en förbön för det förestående sammanträdet.  

  

§ 36 Val av justerare  

 Styrelsen beslutar 

 att utse CL att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
  

§ 37 Föregående styrelsemötesprotokoll 

 
 

Föregående styrelseprotokoll lästes upp. 
 

 Styrelsen beslutar  

 att lägga protokollet till handlingarna 
  

§ 38 Kassörens rapport 

 
 

FS meddelar att vi har drygt 50.000 kr i kassan nu. Cirka 14.000 i mandatstöd 
återstår att erhålla under hösten. Och totalt cirka 30.000 i mandatsstöd får vi 
nästa år, förhoppningsvis under våren. Därmed har vi 94.000 kronor att röra 
oss med fram till valet. 
 

§ 39 Ekonomiskt bidrag till FK riks inför valarbete 2021 
Med utgångspunkt från § 38 och att vi ännu inte vet hur mycket lokala 

aktiviteter vi kommer genomföra lokalt och total kostnad för dem, beslöts att i 

nuläget bidra med 30.000 kr till FK riks inför valarbetet 2021. Eventuellt kan det 

bli mer senare. 

 

§ 40 Rapporter om vad som gjorts sedan senaste mötet 
TH fick förhinder att komma till dagens möte men har meddelat att han 
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SID 2(2) 

kontaktat de flesta han skulle. Han återkommer med rapport senare. 
 
FS rapporterade om uppföljning av Facebook-annonserna i Helsingborg, Kulla 
och Karlshamn. De har inte gett många svarande som kan bli aktuella som 
kandidater. Men gensvaret tyder nog på att de fått ganska god spridning ändå. 
I Helsingborg finns personer som vill vara med på valsedeln igen, men kan av 
olika skäl bli problem att hitta någon som vill stå längst upp. 
 
MG rapporterade om liknande erfarenhet som FS av Facebook-annonserna. 
Inte många nya via annonserna som kan bli kandidater i Ängelholm och Hörby, 
men ett prisvärt sätt att synas. 
 
MG och BD rapporterade också från mötet i Kristianstad den 17 oktober, det 
var 12 personer som kom och var meningsfullt. Några intresserade från 
Kristianstad men också Bromölla där BD har många kontakter. Det ser ljust ut 
att få till en valsedel i Bromölla. 
 

§ 41 
 

Kommande aktiviteter 
LH skriver ett brev som ska skickas till alla medlemmar med 5 kandidatvykort 
vardera. FS beställer vykorten och ordnar med kuvert och utskrift av brev till 
nästa styrelsemöte så kan vi hjälpas åt att lägga i kuvert etc. Eventuellt lägger 
vi med ett exemplar av nya skriften om ämbete/äktenskap också. 
 
MG och BD kommer kontakta en del personer i Hässleholm, några som varit på 
valsedeln där tidigare men även andra. 
 
Vid nästa möte ska vi gå igenom alla våra valsedlar från förra valet och dela 
upp så att alla blir kontaktade av någon i styrelsen senast i januari. 
 
Angående Klippans pastorat kommer CL ta upp frågan med JEL och diskutera 
om något ska göras där. 
 
BD har en kontakt i Höllviken som hon ska följa upp om eventuell valsedel där. 
  

§ 42 Övriga frågor 

 RL har meddelat att han avgår från styrelsen.  

EL blir tjänstgörande som ordinarie ledamot, fram till nästa årsmöte. 

  

§ 43 Kommande styrelsesammanträde 

 Styrelsen beslutar 

 att nästa styrelsesammanträde blir tisdagen den 24 november kl. 18.30 – 20.30 
på Trädgårdsgatan 11 i Helsingborg (Helsingborgs Schacksällskaps lokal) 

  

§ 44 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden förklarar med Herrens Välsignelse sammanträdet avslutat. 
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