
 

PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2015-02-15 
Närvarande:  

Mikael Hjort , ordfo rande 

Anette Bjo rkman Bergstro m , sekreterare 

Christel Leiborn , kasso r 

Kristina Svanfeldt ,  ledamot 

Ann-Sophie Greberg , ledamot 

Per-Olof Andersson , ledamot 

Kjell-A ke Ersson , suppleant 

Mikael Ingeson , suppleant 

Magnus Bergstro m , suppleant 

 

Frånvarande: 

Helen La a s , vice ordfo rande 

 

§ 1      Mikael Hjort ha lsar alla va lkomna och o ppnar mo tet kl 16:58 

§ 2       Utdelning dagordning faststa lldes 

§ 3       Justering: 

            Styrelsen beslutar att protokollet justeras av ordfo rande och kasso r 

§ 4       Vice kassör 

             Kjell- A ke Ersson valdes till Vice kasso r 

§ 5       Vice sekreterare 

             Kristina Svanfeldt valdes till Vice sekreterare 

§ 6      Tjänstgöringsordning för suppleanter 

            1:a kjell-A ke Ersson  2:a Mikael Ingeson  3: Magnus Bergstro m 

§ 7      Klubbens verkställande utskott 

            Beslutades att verksta llande utskott besta r av Ordfo rande,kasso r och sekreterare 

§ 8     Klubbens firmatecknare 

           Styrelsen beslutade att klubbens firmatecknare skall vara ordfo rande Mikael Hjort ,  

           samt kasso r Christer Leiborn, var och en fo r sig eller i fo rening. 

Konstituerande 
§ 1-16 

 
 



Sida 2 

§ 9     Ombud till distriktet 

           Valdes Ordfo rande,  vice ordfo rande samt kasso r 

§ 10   Ombud till markägarna samt kommunen 

           Valdes Ordfo rande 

§ 11   Styrelsens val av medlemmar till sektorer och kommiteer 

            A terkommer till denna punkt vid na sta styrelsemo te 

§ 12    Justering av ovan 

             Justeras direkt punkt 4-10 

§ 13    Mötestider styrelsemöten 

             4/3  kl 19 . Resterande daum faststa lls vid na sta styrelsemo te 

§ 14    Mötestider medlemsmöten 

            Datum fo r medlemmsmo ten besta ms vid na sta styrelsemo te 

§ 15    Övriga frågor 

§ 16    Mötet avslutas 

            Mikael tackar fo r visat intresse och avslutar mo tet kl 17:10 

 

 

 

 

Sekreterare 

Anette Bjo rkman Bergstro m 

 

Protokollet justeras: 

Ordförande                                                                        Kassör 

Mikael Hjort                                                                       Christel Leiborn 

 

 


