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Protokoll från konstituerande styrelsemöte - 4 - 2017

Närvarande: Bo Lund#en, Viveca Alexandet, Ursula Edfast, Lats Bäck,
Ralph Åbrahamsson, Gustav afJochnick, Kent Magnusson och
Tommy Landegten.

Frånvarande: Inger Smedberg

§ 1 Mötets öoonande
Nyvalda ordförande Bo Lundgren hiilsade qlla rrya och gamla ledamöter välkomna till
denna stytelses första möte.

§ 2 Yzl av sekreterare för dasens möte
Kent Magnusson valdes till sekretetxe för dagens möte.

§ 3 Yal av orotokollsiusterare
J_

Tommy Landegren utsågs att tillsammans med ordfötande iustera protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagotdningen godk;indes i befintligt skick.

§ 5 Presentation av nya och gamla sqvtelseledamöter

En kort presentation gjordes av samtliga ledamöter som e1l första hint om vilka vi är

och vad vi kan.

§ 6 l(onstituerins av stvrelsen för fu 2017
J

Bo Lundgten blev vald till ordförande på ordinarie årsstämma.

Styrelsen valde
o Gustav afJochnick som vice ordförande
o Inger Smedberg som kassör

o Viveca Alexandet som vice kassöt

r Kent Magnusson som sektetetate
o Ursula Edfast som vice sekreterate

Styrelsen vald foljande ledamöter till sitt arbetsutskott
o Bo lsldgren
o Inger Sr4edberg

o Gustaf afJochnick
o Kent Magnusson
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§ 7 Val av firmatecknate med teckninEs- och attesträtt
Styrelsen beslutade att utse Bo Lundgren (410831-0716) och Inget Smedbetg
(490403-0048) som firmatecknare med rätt att teckna upp till 25 000 kronot var och en

för sig surnmor därutövet skall tecknas gemensamt.
Det noterades till protokollet att samtliga faktuot skall attesteras av någon av
frtma;tecknatrra.

§ 8 Yal zv ansvaris utpivare för Medlemsforum
Styrelsen beslöt attväljaBo Lundgren som ansvarig utgivate av Medlemsforum.

Kent Magnusson uppdtogs att tafuamnödvändiga dokument för påskdft av Bo
Lundgren ör senare inskickande till Patent och registreringsvetket.

§ 9 Yal av 5 ombud till distriktets åtsstämma
Att representera SPF Seniorema Håbo på distriktets årsstämma valde styrelsen:

o Bo Lundgren
o Viveca Alexander
o Ursula Edfast
o Gustaf afJochnick
o Ralph Abrahamsson

Kent Magnusson uppdtogs att anmåla dessa petsoner dll distriktet samt att distdbuera
den inbjudan till årsstämmall som har inkommit ftån distdktet.

r\ 10 Val av 1 reoresentant att inså i Gårdsrådets stvrelse

Styrelsen beslöt attväliz Ralph Abrahamsson som styrelsens representart i Gårdsrådets
styrelse med tillträde vid Gårdsrådets årsstjmma 2017.

§ 11 Bemannino av exoeditionen
Kent Magnusson redogjorde för de nya i styrelsen att det förväntas 

^tttr;rula 
srillet upp

ungefir en gång i månaden och tat hand om expeditionen. De nya ledamötema
informerade om vilka veckodagar som passar vat och en bäst och Kent Magnusson

uppdrogs att återkomma med en iSrlld bemanningslisa där hänsyn tagits ti[ respektives
synpunkter.
Kent Magnussoll utlovade en kort introduktion till expeditionsjobbet vid lämplig
tillfälle.

§ 12 Stwelsens reoresentad.on i de olika kommitt6ema och likande
e

Enllgt styrelsens beslut kommer föliande ledamöter attngä i våra olika
organis ationsenheter:

o Marknadskommitt6n - Utsula Edfast
o Planedngsutskottet - Lats Bäck
o Ptogramkommitt6n - Viveca Alexander
o Fdskvårdskommitt6n - Kent Magnusson

o Medlemskommitt6n - Tommy Landegren
o Studiekommitt6n - Lars Bäck
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Vil,"»-
Bo Lunf,g.en
Otdfötande
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Datum för resten av tetminens stytelsemöten

Datum/tid Plats
2017-03-0613,30 Åbetgsmuseum
2017-0+0314.00 Bryggan
2017-05-0214.00 Bryggan
2077-06-07 14.00 Bryggan

Övriga fragot
Odfömnde tackade ftir dagens atbete och avslutade mötet.

§14

Justems

Vid protokollet

Sektetemre
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