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Dagordning styrelsemöte 23-02-15 

17.00–18:00 

Zoom-möte  

 

 

1. Mötet inleds • Genomgång av dagordning.  

2. Protokoll • Genomgång av föregående protokoll. 
 

3. Styrelsen • Sista styrelsemötet för Barbro och Ulrika M  
 

4. Ekonomi • Aktuell status 
Plusgiro 248000:- Sparkonto 185000:- 

5. Medlemsfrågor • Aktuellt medlemsantal 
I dagsläget 164 betalande medlemmar 

• Årsmöte 15 februari kl. 18:00 

6. Kongress  • Ann – nuläge 
Ann har tagit in offert från Klara Konferens och Happenings 
och konferensteknik (det som förr hette Kapitel 8). Ann har 
satt ihop en presentation för planering av kongress 2023. 
Presentationen finns att se på hemsidan under ”styrelse” 
och i mapp ”Konferens 2023” 

7. Webbinarie  • Ulrika – nuläge 
Ulrika ger en kort presentation om kommande webbenarier 

8. Marknadsföring 
 

 

9. Övrigt  

10. Nästa styrelsemöte 
 

• 15 mars 2023 kl. 17:00-18:00 
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