
 
 

                            

             Styrelsemöte 

                                            Onsdagen  den 17 juni 2020 

                                          Kl 15,00 i Kloten 
 

Närvarande:  Rune Karlsson, Peter Rydell, Thomas Rohlen, Håkan Odelsten, Ulf Johansson,  

§1. Öppnande 

 Rune (ordförande) förklarar mötet öppnat. 

§2. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes 

§3. Justering av protokoll 

Förgående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna. 

§4. Medlemmar 
 
 Lindpro har meddelat att de inte är intresserade av medlemskap i T-verkarna. 
 
§5. Ekonomi 
 
 Saldo på kontot den 17 juni är 398,868 kr. 
 Inga kundfordringar eller leverantörsskulder finns. 
  
 §6. Hemsidan  
 
Det nya Ahlsellavtalet ät upplagt på hemsidan. 
Rune har utfört vissa rättningar på hemsidan avseende tillverkningsområden mm. Kvarstår 
 
§ 7 Marknad och nätverk 

 Kostnadsförslag för tryckning av folder, tryck av 200 ex. kostnad 1,060 kr. För varje 50 ex. utöver 
detta är kostnaden 250 kr. Ev. tillkommer kostnad för datafiler med 400 kr.   

 Ulf informerade att fortfarande bara är ett företag som svarat på enkäten om utbildningsbehov. Fö-
retaget var intresserat av truck och kran/traversutbildning sam HLR och första hjälpen. Styrelsen be-
slöt att åter ta upp frågan i höst. Kvarstår. 

 Förfrågan om behov av uppdatering av medlemmarnas hemsidor skickas ut i samband med aktive-
ring av ovanstående punkt under hösten. Kvarstår 

§ 8 Arrangemang 

 Tord fick i uppdrag att undersöka om 2021 års Hannovermässa skulle innehålla någon typ av maskin-
mässa, om inte undersöks om det arrangeras någon annan mässa riktad mot verkstadsindustrin i 
Europa under året som vi kan besöka.  Om så är fallet skall utskick göras i god tid för att se intresset. 
Information saknas från Tord. Kvarstår. 



 
 

                            

 Kontroll av utställningsmaterial samt  tryckning av en ny informationsfolder skall göras inför Euro 
expomässan i Örebro i november. Bör vara klart till början av oktober. Håkan och Rune ansvarar. 

§ 9 Översyn bemanning arbetsgrupper 

 

Peter sitter med i kursråd för Yrkesakademien.  Rune sitter med i styrgrupp för Tullängsskolan, Tord 

sitter med i styrgrupp i Hallsberg. Kvarstår. 

Rune har informerat valberedningen om vilka som är i tur att avgå ur styrelsen vid årsstämman. 

 

§10 Övriga frågor 

 

 På grund av coronapandemin har årsstämman flyttats till den 17 juni och kommer att hållas utomhus 

i Kloten. 

Kallelse till årsstämman skickades ut den 19 maj och en påminnelse skickades ut den 1 juni. 

 

På årsstämman 2019 togs frågan om föreningens behov av revisor upp. Styrelsen diskuterade frågan 

och beslöt att föreslå stämman att vi fortsättningsvis väljer en extern revisor. 

 

Håkan fick i uppdrag att gå igenom T-verkarnas arkiv och gallra ut gammalt bokföringsmaterial enligt 

gällande regler för ekonomiska föreningar. Historik om föreningen sparas. 

 

§ 11 Avslutning/Nästa möte 

 

Nästa möte hålls den 10 september kl. 17,00 på Örebro Motorstadion i samband med årets GoCart-

tävling.  

Peter bokar GoCart. 

                

Rune tackade styrelsen för ett bra möte. 

 

   

 Vid protokollet                                                                    Justeras 


