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Protokoll vid konstituerande styrelsemöte 2016-09-25 
 

1.    Mötets öppnande av ordförande. 
Anders-Pehr Gidlund hälsade alla välkomna 
 

2.    Närvaro.  
Christer Håkansson, Anders Jönsson, Hans Hillgren, Lennart Björklund, Marie 
Norberg, Peter Larsson, Bengt Bergström, Anders-Pehr Gidlund, Carl Junker. 
 

3.    Val av sekreterare för mötet.  
 Anders-Pehr valdes att föra protokollet 
 

4.    Godkännande av dagordning. 
 Dagordningen godkänndes 
 

5.    Beslut om firmatecknare ( förslag: Ordförande och kassör, var för sig) 
Förslaget godkändes, Anders-Pehr Gidlund och Marie Norberg tecknar firman 
var för sig. 

 
6.    Val av sekreterare (Förslag: Carina Åström)  

Förslaget godkändes av mötet 
 

7.    Val av vice ordförande (Förslag: Hans Hillgren), 
 Förslaget godkändes av mötet 
 

8.    Val av kassör (Förslag: Marie Norberg), 
Förslaget godkändes av mötet 
 

9.    Val av MCT / utbildningsgrupp, varav en sammankallande (Förslag: Christer 
Håkansson),  

Christer Håkansson fortsätter som MCT och sammankallande för utbildningsgruppen, 
som i övrigt består av: Peter Larsson, Lennart Björklund, Hans Hillgren och Anders-
Pehr Gidlund. 
 

10.    Val av webb-ansvarig (Förslag: Anders Jönsson)  
Förslaget godkändes av mötet 
 

11.    Val av distriktsredaktör / informatör (Förslag:Peter Larsson)  
Förslaget godkändes av mötet 
 

12.    Deltagande beslutas och namnges vid ordförandemöte samt  
    SMC riksårsmöte.  
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 Vem som far på årsmötet beslutas senare. Ordförandemötet bemannas av A-P 
 Gidlund eller Hans Hillgren 
 

13.    Anmälan till stormöte/ kurs för resurser i november, sista anmälan 29/9. 
Egen anmälan. Den funktionär som vill och kan fara ska få fara. 
Bussen är bokad ,Vi tar med nye revisorn Carl Junker till kassör/revisorsutbildningen. 
Hans avsäger sig uppdraget som vägspanare. Tony vill inte ha tillbaka uppdraget, 
Lennart Björklund går kursen på konferenshelgen och meddelar därefter om han tar 
på sig detta.. 
 

14.    Info, ev anmälan för kommande SMC-möten och fortbildningar, 
 eventuellt en kommande funktionärsträff. Information kommer under hösten. 
 

15.    Ifyllande av insyltadelistan och distriktsmatrikeln 
 Listan korrigerades 

16.    Planering av styrelsemötestillfällen,  
Nästa träff blir på kurshelgen. Anders-Pehr sätter upp mötesdatum och  bestämmer 
vilka som blir Skype och fysiska möten. 
 

17.    Övriga frågor 
 Christer föreslår att vi arrangera en träff för styrelsen och funktionärer, eget 
 eller med övriga nordliga regioner under vintern. Ta med i fortsatta arbetet. 
 

18.   Val av revisor.  Carl Junker valdes till revisor för 2016- 2017. 
19.    Mötets avslutande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


