Protokoll
Båstadsträffens medlemsmöte lörd. 5 sept 2015
1. Medlemsmötet öppnades.
2. Konstaterades att mötet utlysts på rätt sätt då informationen legat ute en längre tid på
Båstadsträffens hemsida. Vidare konstaterades att medlemsmötet var beslutsmässigt då
betydligt fler än de stipulerade 20 medlemmarna var närvarande.
3. Dagordningen godkändes.
4. Till ordförande för mötet valdes Pernille Feline och till sekreterare Angelica Löwdin.
5. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Alexandra Fredenhof och Andrea Gullros.
6. Träffavgiften för innevarande Båstadsträff fastställdes till 100 kronor.
7. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner :
7.1 Förslaget till nya stadgar diskuterades och antogs med vissa ändringar föranledda av
synpunkter från FPES styrelse. De nya stadgarna är bifogade protokollet som bilaga.
7.2 Beslöts att inte göra ändring av hittillsvarande praxis för erläggande av träffavgift.
7.3 Beslöts att be FPES styrelse definiera begreppet ”lång resväg” i reglementet för
reseersättning till medlemmar.
7.4 Förslag att utse hedersmedlem i Båstadsträffen .
7.5 Till hedersmedlem utsågs Eva Benner.
8. Fyllnadsval till Båstadsgruppens styrelse. Till nya ledamöter utsågs Amanda Asplund,
Göteborg, och Ulla Hansen , Holstebro. Siv Ax har uppdrag att försöka få fram en norsk
ledamot.
9. Beslöts att Båstadsträffarna 2016 ska äga rum 28/4-1/5 respektive 31/8-4/9.
10. Övriga frågor:
10.1 Inför våra träffar reserveras hela pensionat Enehall fram till 14 dagar före resp. träff.
Information om bokningsprocedur och priser läggs ut på Båstadsträffens hemsida .
10.2 Fråga om inköp av PA-anläggning eller försök att få rabatt vid förhyrning diskuterades.
Inget beslut fattades.
10.3 Båstadsträffens engagemang i Båstads och 10 andra nordvästskånska kommuners
projekt Språng för mångfald diskuterades. High Heel Race planeras till 30/4 2016. En del av
samarbetet gäller en gemensam medelsansökan hos olika instanser för att täcka
kostnaderna. – Om Båstads kommun av någon anledning inte skulle bli färdig med sin
planering anordnar Båstadsgruppen High Heel Race på egen hand. 10 av de närvarande
transpersonerna förklarade sig villiga att ställa upp som deltagare i High Heel Race.
10.4 Information om den innevarande Båstadsträffens budget. Kostnaderna väntas hålla sig
inom den av FPES styrelse godkända budgetramen.
10.5 Utvärdering av den innevarande träffen ska ske i form av en enkät på Båstadsträffens
hemsida.
11. Medlemsmötet avslutades.
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