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PROTOKOLL från Förbundsrådsmöte år 2019 med Förbundet TANKE OCH KÄNSLA - TOK
Mötestid:

Lördag den 14 december 2019 kl. 11:30 – 11:50

Plats:
Havsbadshotellet Klitterhus, Ängelholm.
Närvarande: 18 röstberättigade av förbundets totalt 94 medlemmar.
(ANDERSSON Margareta; BURSTRÖM Bertil; ENGFELDT Rolf; ENGFELDT Tanja (ej medlem); ENGQUIST Benkt;
ERICSSON Barbro; HÅKANSSON Elna; JANSSON Eiler; JEREMIASEN Eva-Lena; JEREMIASEN Jan; JOBS Sonja;
KARLSSON Gunvor; LARSSON Ingrid; LIDBRINK Marita; NILSSON Kjell Aage; NILSSON Kristina; SANDBERG
Gunnel; WALLDÉN Knut; WALLDÉN Ulla)

_______________________________________________________________________________
§ 1. Förbundsrådsmötet öppnas
Förbundsordföranden Benkt Engquist hälsade de närvarande välkomna till årets förbundsrådsmöte
och gjorde en kort nostalgisk återblick till tiden för TOK:s bildande. Benkt upplyste om att den
sedan fyrtiotre år mycket uppskattade förbundskassören Bo Thylander har avsagt sig kassöruppdraget i TOK på grund av sjukdom och åldersskäl. Barbro Ericsson har på ordförandens önskemål
lovat axla Bo Thylanders kassörsuppgifter med dispositionsrätt över TOKs banktillgodohavanden.
Ordförandeskapet för det öppnade årsmötet övertogs av styrelseledamoten Barbro Ericsson.
§ 2. Fråga om förbundsrådsmötets behöriga utlysande
Mötet förklarades utlyst på godtagbart sätt och inom stadgeenlig tid.
§ 3. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Barbro Ericsson, Halmstad. Ständig förbundssekreterare är Bertil
Burström, Ängelholm.
§ 4. Fråga om godkännande av dagordningen
Föreliggande dagordning godkändes.
§ 5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet lästes upp av styrelseledamoten Eiler Jansson och lades till handlingarna.
§ 6. Val av en person att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Till justeringsperson valdes Gunvor Karlsson, Ängelholm.
§ 7. Styrelsens förvaltningsberättelse
TOK:s ekonomiska verksamhetsberättelse genomgicks av Barbro Ericsson. Resultatet för år 2018
blev minus 6 661,76 kronor med balanserade tillgångar vid årets slut på 66 711,78 kronor.
§ 8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen undertecknad den 8 januari 2019 förelåg i skriftlig form och lästes upp av
förbundets revisor Ingrid Larsson, Malmö.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
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§ 10. Val av revisor för 1 år
Till ordinarie revisor omvaldes Ingrid Larsson, Malmö.
§ 11. Fastställande av årsavgiften för år 2020
Medlemsavgifterna fastställdes bli oförändrade, d v s 150 kronor för enskild medlem, medan
familjemedlem på samma adress skall betala 40 kronor.
§ 12. Inkomna motioner
Inga motioner förelåg.
§ 13. Övriga frågor
Förekom ej.
§ 14. Förbundsrådsmötet avslutas
Mötesordföranden Barbro Ericsson tackade alla närvarande. Ett innerligt tack riktas särskilt till Bo
Thylander som varit en hängiven, pålitlig och ideellt arbetande kassör för TOK under hela 43 år.
Till TOKs grundare och ordförande Benkt Engquist riktas ett stort tack för det förflutna
verksamhetsåret. Förhandlingarna avslutades av mötets ordförande.
Vid protokollet, dag som ovan:
……………………………….…..…..

……………………….……………

Bertil Burström, förbundssekreterare

Barbro Ericsson, mötesordförande

..............................................................

……………………….……………

Gunvor Karlsson, mötets justeringsperson Benkt Engquist, förbundsordförande:

Bilaga: 1 blad räkenskaper för år 2018

_____________________________

Mer att minnas:
Benkt berättade om Rembrandts liv och visade diabilder på mästarens konst med anledning av att
det förflutit 350 år sedan den banbrytande holländaren avled.
Därefter avnjöts en välsmakande lunch i form av ett dignande julbord, vilket subventionerades av
förbundet TOK med 125 kronor till varje närvarande medlem.
TOK-dagen avslutades med levande musik av Bertil på sin Klinga (modifierad musiksåg Sandvik
Stradivarius) ackompanjerad av Ängelholms-pianisten Rolf Törnkvist på Keyboard.

