Protokoll fört vid FPU-träff
Onsdagen den 7 oktober 1959
å pensionat Furuhem.
§1
Ordföranden Yngve Bjernebo hälsade de
närvarande hjärtligt välkomna till höstens första
FPU-träff. Tyvärr hade inte mer än 27 personer infunnit sig, men detta berodde på att flera engagemang i Örkelljunga drog publiken till sig. Sålunda
var det bl.a ”Volkswagens-kväll” på Hantverksgården
dit flera av våra medlemmar istället gått.
§2
Egon Karlsson företog en röstning
bland de närvarande. De hade att rösta för
eller emot högertrafik, republik-kungadöme,
atomvapen eller ej i det svenska försvaret.
§3
Därefter visades långfilmen ”Fram för
lilla Märta”.
§4
Redogjorde E. Karlsson för hur
röstningen hade utfallit. Av de närvarande röstade 22 för
högertrafik och 10 emot. För republik röstade
12, mot 8 för kungadöme. För atomvapen i
det svenska förvaret röstade 7 och emot atomvapen röstade 14.
§5

Redogjorde Egon Karlsson för kongressen
i Södertälje vilken han bevistat som en av
distriktets fyra representanter. Jämförelse
gjordes med det resultat som nåtts vid kvällens
röstning i högertrafikfrågan och atomvapenfrågan. Kongressen uttalade sig, liksom medlemmarna gjorde vid kvällens röstning, för högertrafik i vårt land. Vad atomvapenfrågan
beträffar röstade kongressen för införandet
av dessa vapen i försvaret. Våra medlemmar
röstade vid kvällens röstning, som tidigare framgått av protokollet, däremot emot atomvapen i svenska försvaret. Kongressen beslöt att ta upp republikfrågan vid nästa
kongress. Som ny ordförande för FPU
valdes enhälligt Göran Claesson, Stockholm. Vår distriktsordförande, redaktör Rune
Eriksson, valdes som suppleant i förbundsstyrelsen.

§6
Därefter vidtog gemensam kaffedrickning vid långbord. Härvid förekom
en längre diskussion i anslutning till
resultatet av kvällens röstning.
§7
Herr Tollstam propagerade för igångsättande av teaterverksamhet inom klubben.

Intresse fanns hos några av klubbmedlemmarna av sådan verksamhet, och det är
möjligt att dylik verksamhet kan startas under Tollstams ledning.
§8
Yngve Bjernebo redogjorde för
hur långt undersökningen efter klubblokal
hade kommit.
§9
Yngve Bjernebo redogjorde för
det planerade lotteriet den 29/10-59, och
uttryckte den förhoppningen att medlemmarna skulle ställa sig till förfogande
som försäljare av lotter.

§10
Därefter vidtog en halvtimmas
dans till dragspel.
§11
Ordföranden förklarade träffen
avslutad. Klockan hade då blivit 23.00.
Dag som ovan
Egon Karlsson
Justeras:
Y. Bjernebo

