DocuSign Envelope ID: D2DF4FE5-2AD8-4966-96CB-B2FD0554A3FF

Protokoll fört vid konstituerande förbundsstyrelsemöte WebEx den 2 maj
2017
Närvarande: Jonas Colmsjö, Stefan Palm, Patrik Martinsson, Stina Thim (suppleant) och Martin
Carlsson (suppleant)
Adjungerad: Peter Lundmark

§ 1 Mötets öppnande
Jonas Colmsjö hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat efter en kortare presentationsrunda
av förbundsstyrelsen.

§ 2 Val av mötesordförande
Jonas Colmsjö valdes till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare.

§ 4 Val av justerare
Martin Carlsson valdes att justera protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordning
Dagordning gicks igenom och godkändes.

§ 6 Konstituerande
Förbundsstyrelsen beslutade
att

välja Patrik Martinsson till vice ordförande, samt

att

välja Stefan Palm till ekonomiansvarig.

Förbundsstyrelsens sammansättning för 2017:
Jonas Colmsjö - förbundsordförande vald av årsmötet
Patrik Martinsson - vice ordförande
Stefan Palm - ekonomiansvarig
Stina Thim - förste suppleant vald av årsmötet
Martin Carlsson - andre suppleant vald av årsmötet
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§ 7 Firmatecknare
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Jonas Colmsjö (19720514–0077), Stefan Palm (19661025–6239) och Patrik Martinsson
(19670406–2436) äger rätt att gemensamt två i förening teckna föreningens firma,

att

Peter Lundmark (19540325–2579) äger rätt att enskilt teckna föreningens firma
gällande belopp till och med 20 00 kronor, samt

att

alla tidigare beslut i ärendet ”Firmatecknare” upphävs i och med dagens beslut.

§ 8 FS mötesplanering
Förslag på mötesplanering fram till årsmöte 2018 är framtagen med inriktning på elektroniska möten
WebEx kvällstid mellan 20.00 – 21.30. När ett första fysiskt möte ska äga rum planeras på möte i
augusti. Dagordning för kommande förbundsstyrelsemöte.

§ 9 Nästa möte
Nästa möte är den 2 maj via WebEx klockan 20.40-21.30.

§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade för bra möte och förklarade detsamma avslutat.
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