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SMC Södermanland
Protokoll för konstituerande styrelsemöte för verksamhetsåret 2016-2017.
Eskilstuna 2016-10-01

Närvarande:
Cecilia von Hausswolff, Christer Karlsson, Pelle Blomgren, Maria Nyström, Johan Hedberg,
Kim Seppälä

Ej närvarande:
Ylva Hesse, Anna Runarsdotter, Christoffer Niklasson

1. Mötets öppnande.
Ordförande Cecilia von Hausswolff öppnar mötet.

2. Protokolljustering.
Christer Karlsson och Pelle Blomgren valdes till protokolljusterare.

3. Adjungeringar.
Under detta verksamhetsår är revisorer och valberedning alltid välkomna till våra möten. De
adjungerar med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

4. Konstituering.
Styrelsen beslutade att i enlighet med årsmötet konstituera sig enligt nedan:
Ordförande

Cecilia von Hausswolff

Vice ordförande

Maria Nyström

Kassör

Ylva Hesse

Sekreterare

Christer Karlsson (har rollen gentemot Riks, rollen får rulla bland

……………………….deltagarna på varje styrelsemöte)
Vice sekreterare

Anna Runarsdotter

MCT

Christoffer Niklasson

Ledamöter

Kim Seppälä
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Suppleanter Pelle Blomgren
Johan Hedberg

5. Firmatecknare i ekonomiska sammanhang
Föreningens firma i ekonomiska sammanhang tecknas av ordförande Cecilia von Hausswolff
, vice ordförande Maria Nyström samt kassör Ylva Hesse.
Firmateckning skall ske av minst två i förening.
Föreningens plusgirokonto (nr 16 90 94-0) tecknas av ordförande Cecilia von Hausswolff,
kassör Ylva Hesse var för sig. Placering av likvida medel i plusgiro mellan och inom
föreningens konton tecknas av ordförande och kassör var för sig. Paket och försändelser ska
vara ställda till var och en i firman.

6. Firmatecknare i politiska frågor
Ordförande Cecilia von Hausswolff har rätt att företräda SMC Södermanland i politiska
frågor, samt delegera talan till berörda personer i styrelsen.

7. Övriga roller/uppgifter
Cecilia von Hausswolff tar på sig rollen som distriktsinformatör och uppgiften att skriva
länsspalten, Christer Karlsson och Chrisoffer Niklasson tar på sig uppgiften som
webbmaster/Facebook/forum.

8. Beloppsgränser.
Enskild firmatecknares beloppsgräns är 10.000kr
För belopp som överstiger 10.000kr skall två personer teckna firma.
Undantaget är räkningar utfärdade för banhyra där beloppet får överstiga 10.000kr

9. Attesträtt.
Attest av reseräkningar, fakturor etc. görs av ordförande och kassör var och en för sig, dock
attesterar man inte sina egna utlägg.

10. Mötet avslutas.
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Sekreterare
Christer Karlsson

Ordförande
Cecilia von Hausswolff

