Protokoll
fört vid konstituerande styrelsemöte med styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus
på Furuboda, söndagen den 24 april 2016.
Närvarande: Magnus Eriksson, Ingemar Hansson, Per-Inge Andersson, Emilia
Angel, Turid Apelgårdh
Frånvarande: Ewa Pihl Krabbe, Johan Holgerson, Elisabet Svahn, Erika
Wermeling
Adjungerade: Daniél Tejera, Kerstin Olofsson.
§1
Ordföranden Magnus Eriksson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet
öppnat.
§2
Till sekreterare för styrelsemötet valdes Kerstin Olofsson.
§3

Mötets öppnande

Val av sekreterare

Föreliggande dagordning godkändes.

Godkännande av
dagordning

§4
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Turid Apelgårdh.

Justeringsperson

§5
Till vice ordförande fram till årsmötet 2017 valdes Per-Inge Andersson.

Val av vice ordförande

§6
Till sekreterare fram till årsmötet 2017 valdes Kerstin Olofsson.

§7
Förslag att till styrelsemöten till och med 2016-09-15 adjungera Daniél Tejera samt
från och med 2016-08-15 fram till årsmötet 2017 adjungera Jenny Anderberg.
Vidare att fram till årsmötet 2017 adjungera Anna Andersson, Kerstin Olofsson
samt representanter från SFHL och SKAF/Vision.

Val av sekreterare

Adjungering av
ledamöter till styrelsen

Styrelsen beslutade enligt förslag.
§8
Förslag att utse Magnus Eriksson, Per-Inge Andersson, Anna Andersson samt
Daniél Tejera (till och med 2016-08-14) och Jenny Anderberg (från och med 201608-15) två i förening till att teckna föreningens firma.

Beslutsärende
Firmateckning

Styrelsen beslutade enligt förslag.
§9
Förslag att utse Daniél Tejera (till och med 2016-08-14), Anna Andersson, Gunnel
Carlsson samt Jenny Anderberg (från och med 2016-08-15) ensamma i förening
med attestinstruktion avseende utbetalningar till att inneha fullmakt att teckna post
och bank
Styrelsen beslutade enligt förslag.

Beslutsärende
fullmakt post och bank

§ 10
Omedelbar justering
Styrelsen beslutade
att omedelbart justera punkterna 8 och 9.
§ 11
Styrelsen möts nästa gång för strategidagar 16 och 17 juni klockan. Mötet startar
klockan 12 dag 1 och pågår till klockan 15 dag 2. Plats Furuboda.
Övriga möten är planerade:
29 september
27 oktober
9 december
Alla möten börjar kl 10.00
§ 12
Ordföranden tackade för förtroendet han fått från styrelsen och ser fram emot att
jobba tillsammans under året som ligger framöver. Han framförde även ett särskilt
tack till Daniél för allt arbete under året och förberedelserna inför årsmötet.
Vid protokollet

Kerstin Olofsson
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Magnus Eriksson/Ordförande
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Mötesplan 2016

Mötets avslutande

