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Protokoll fört vid konstituerande möte 24 februari 2018 

Plats: Allianslokalen i Alunda 

Närvarande: Olle Andersson ordförande 

  Arne Westerberg 

  Bertil Alm 

  Siv Westerberg 

  Raymond Bohlok 

  Nils-Olov Andersson 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Olle förklarade mötet för öppnat och häsade Nils-Olov välkommen som ny i 

styrelsen. 

 

§ 2 Justerare att jämte ordförande justera protokollet 
Beslut: 

 att Raymond jämte ordförande justerar protokollet. 

  

§ 3 Konstituering 
a/ vice ordförande – Arne Westerberg  

b/ kassör - Bertil Alm 

c/ sekreterare – tillsvidare vakant 

d/ webb-ansvarig – Raymond Bohlok 

  

§ 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 att 

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

som kräver att föreningens firma tecknas behandlas 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 

 Raymond Bohlok 

 

§ 6 Genomgång av planerade aktiviteter 

 Länsföreningens årsmöte i Uppsala 14 mars. 

 Öppet styrelsemöte 10 april med presentation av länets häso-coach. 

 Utflykt tillsammans med Tierpsföreningen den 19 april till Waasamuseet i 

Stockholm.  

 Inspektionspromenad längs Hälsans Stig 24 maj med sopplunch.  

 

Föreningen subventionerar resan till Wasamuseet med 140:- per person. Kostnaden 

blir därmed 500:- per person inklusive ”allt”. 

 

§ 7 Nästa möte  
Nästa möte planeras till 10 april, kl 13.00. Lokal meddelas senare. Nästföljande 

styrelsemöte blir i anslutning till inspektionspromenaden utefter Hälsans Stig 24 maj. 

 

 

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

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Olle Andersson 

ordförande  

 

 

 

 Raymond Bohlok 

 justerare 


