
 
 
 

 
Mötesgrupp 
SRRS/Östra 

Mötesort 
Stockholm 

Mötesdatum
2017-02-12 

Starttid 
Efter årsmötet       
cirka kl. 12:30  

År/Mötesnr
2017/01

Kallade mötesdeltagare 
Av årsmötet vald lokalstyrelse. Närvarande: Anders Cronhäll (Ordförande), Lena Sköld (Ledamot), Jonas Lejonklou (Ledamot), 
Izabella Ahlberg (Ledamot), Ninni Stener (Ledamot), Malin Nettelbladt (Suppleant). Anmält förhinder: Pernilla Ahlsvärd(Suppleant), 
Pernilla Hallström (Suppleant) 

 

Justeras mötesordförande 

 
 
Anders Cronhäll 

Justeras protokolljusterare

 
 
Malin Nettelbladt 

Protokollförare 

 
 
Jonas Lejonklou 
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KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL

1. Mötets öppnande 

2. Val av protokollförare: Jonas Lejonklou 

3. Val av protokolljusterare: Malin Nettelbladt 

4. Styrelsens konstitution  

Beslut om 

- Vice ordförande: Styrelsen valde Lena Sköld till Vice Ordförande. 

- Sekreterare: Styrelsen valde Jonas Lejonklou till sekreterare. 

- Kassör: Styrelsen valde Izabella Ahlberg till Kassör. 

5. Firmatecknare 

Beslut om två personer som ska tecka lokalavdelningens firma, vanligen ordförande och kassör: 
Styrelsen beslutade att ordförande Anders Cronhäll och kassör Izabella Ahlberg blir firmatecknare. 

6. Lokalstyrelsens arbetsutskott (AU) 

Beslut om tre personer som ska ingå i lokalstyrelsens arbetsutskott (AU), vanligen ordförande och två 
ordinarie ledamöter. 

Beslut om maximalt belopp för vilket AU, under perioden mellan två ordinarie styrelsemöten, har 
befogenhet att fatta beslut. Det maximala beloppet avser den gemensamma kostnaden för samtliga 
ärenden som krävt AUs beslut under perioden: Styrelsen beslutade att en max summa om 5000 kr får 
tas ut i ärenden mellan två ordinarie styrelse möten, där kassör, Ordförande, Vice Ordförande ingår i 
arbetsutskottet. 

7. Resersättningar 

Beslut huruvida reseersättning skall utgå för styrelsens möten och andra aktiviteter: Styrelsen 
beslutade. Styrelsen beslutade att inte ta ut reseersättning till ordinarie styrelse möten men till 
aktiviteter är det upp till varje styrelse medlem att besluta själv om reseersättning. 

8. Övriga ärenden 

8.1. Information till SRRS/C 
Beslut om vem som inom sju dagar informerar SRRS/Cs sekreterare om lokalstyrelsens 
förtroendevalda samt kontaktuppgifter till desamma. 

Beslut om vem som inom sju dagar informerar SRRS/Cs kassör om firmatecknare för behörighet till 
lokalavdelningens bankkonto:  

Ordförande Anders C tar på sig uppgiften att lämna in ovanstående dokumentation. 

9. Nästa styrelsemöte: 2/3-2017 

10. Mötets avslutande 


