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Protokoll fört vid konstituerande möte 27 februari 2016 

Plats: Sven Perssonhallen Öregrund 

 

Närvarande: Olle Andersson ordförande 

  Arne Westerberg 

  Bertil Alm 

  Barbro Mattsson 

  Reeli Bendiksen 

  Siv Westerberg 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Olle förklarade mötet för öppnat 

 

§ 2 Justerare att jämte ordförande justera protokollet 
Beslut: 

 att Siv jämte ordförande justerar protokollet. 

  

§ 3 Konstituering 
a/ vice ordförande – Arne Westerberg  

b/ kassör - Bertil Alm 

c/ sekreterare - Barbro Mattsson 

  

§ 4 Firmatecknare 

Beslut: 

- att ordförande Olle Andersson 490112-0156 och kassören Bertil Alm  

470330-1434 tecknar föreningens firma var för sig. 

- att föreningens Plusgiro tecknas av kassören Bertil Alm 470330-1434 och 

ordförande Olle Andersson 490112-0156 var för sig. 

 

Att ordföranden och kassören tecknar föreningens firma var för sig motiveras av de 

stora fysiska avstånden innebär att firmateckning i förening försvåras. Åtgärder som 

kräver att föreningens firma tecknas behandlas alltid i styrelsen, antingen i förväg 

eller i efterhand. 

 

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
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§ 5 Arbetsutskott 

 Beslut: 

 att utgöra föreningens arbetsutskott utses: 

  Olle Andersson  

  Bertil Alm 

  Barbro Mattsson 

 

§ 6 Representant till distrikts styrelsen 

John Arekrantz nomineras som ordinarie och Olle Andersson som ersättare. 

 

§ 7 Studieorganisatör 
Beslut: 

 att styrelsen gemensamt organiserar föreningens studier. 

 

§ 8 Hemsidan 
Beslut: 

 att Raymond ansvara för hemsidan med stöd av Olle. 

  

§ 9 Genomgång av genomförda aktiviteter 

- En kurs i Hjärt-Lungräddning genomfördes 9:e februari med instruktör från 

Civilförsvarsförbundet. Tråkigt nog attraherade kursen bara tre deltagare, trots 

annonsering och att kursen var kostnadsfri för deltagarna. 

- Föreningen uppmärksammade Alla Hjärtansdag på Apoteket Kronan i 

Östhammar. Bra respons från kunder och personal. 

- Femton åersoner deltog på resan till utställningen staden vid Sidenvägen. På 

grund att deltagarantalet blev lägre än beräknat kommer resan att belasta 

föreningens budget mer än prognoserat. 

 

§ 10 Genomgång av planerade aktiviteter 

- 5 april inventering av Hälsans Stig vid kommande styrelsemöte. Vi träffas kl 

11 utanför kommunhusets entré. Efter promenaden äter vi lunch lunch på Adas 

innan vi börjar styrelsemötet kl 13 i Vinkelboda. 

- 14 juni gemensam utflykt med Tierpsföreningen. 

- 18 juni avser vi delta på Rodhen marknad. 

 

§ 11 Förbunds/distrikts information 

Distrikt/ 

Ordinarie revisor Tommy Lantz har hastigt avlidit, så Birgitta Burman Johansson fick 

på kort varsel revidera bokslutet. Birgitta kommer att utses till ordinarie revisor vid 

kommande årsmöte. 

Förbund/ 

Riksförbundets nya hemsida driftsatt. Vår egen hemsida ska uppdateras framöver. 
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§ 12 Rapport HSO 

Vid kommande möte se över hur kansliet ska bemannas under 2016. 

 

§ 13 Nästa möte  
Nästa möte planeras till den 5 april, Vinkelboda, kl 13.00. 

 

 

§ 14 Mötets avslutande 
Olle tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Barbro Mattsson                   Olle Andersson               Siv Westerberg 

sekreterare                             ordförande                      justerare 
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