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Plats: Församlingshemmet i Börstil 

 

Närvarande: Olle Andersson, ordförande 

  Arne Westerberg 

  Bertil Alm, kassör 

  Siv Westerberg 

  Peggy Rohdin 

 

Anmält förhinder: Nils-Olov Andersson. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Olle förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 2 Justerare att jämte ordförande justera protokollet 

Beslut: 

− Att Peggy jämte ordförande justerar protokollet. 

  

§ 3 Konstituering 

a/ vice ordförande – Arne Westerberg  

c/ sekreterare – Peggy Rohdin 

d/ webb-ansvarig – Peggy Rohdin 

 

Ordföranden (Olle Andersson) och kassören (Bertil Alm) är valda av årsmötet. 

 

§ 4 Firmatecknare 

Beslut: 

− Att ordförande Olle Andersson 490112-0156 och kassören Bertil Alm  

470330-1434 tecknar föreningens firma och Plusgiro 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 samt plusgirotransaktioner behandlas i 

styrelsen, antingen i förväg eller i efterhand. 

 

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

 

§ 5 Arbetsutskott 

 Beslut: 

− Att föreningens arbetsutskott utgörs av: 

 Olle Andersson, Bertil Alm och Peggy Rohdin.  
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§ 6 Namnbyte 

Vid Riksförbundets kongress 2019 beslutades att lokalföreningarna ska byta juridiskt 

namn. Beslut om namnbyte enligt Riksförbundets anvisningar togs formellt vid 

föreningens årsmöte 202-02-29. 

Beslut: 

− Att Bertil ombesörjer namnbytet genom anmälan till Skatteverket enligt 

Riksförbundets anvisningar. I övrigt får namnbytet inga konsekvenser. 

 

§ 7 Nästa möte  

Nästa styrelsemöte äger rum 31 mars, kl. 13.00 i Vinkelboda. Efter mötet kommer 

Olle att hålla en kurs i Hjärtlungräddning, preliminärt mellan 14 och 16.30. 

 

Ytterligare ett styrelsemöte är inplanerat till 12 maj i anslutning till inspektionen av 

Hälsans Stig. Inspektionspromenaden börjar klockan 10 och styrelsemötet ca kl. 13.  

 

§ 8 Övriga frågor 

Vår systerförening i Tierp har bjudit in oss till en utflykt till Söderfors tisdag 9 juni. 

Samling i Söderfors klockan 10. 

 

Vi har fått meddelande om att Rohden marknad är flyttad till 21 juni 

(midsommarhelgen). Olle har bokat och fått bekräftat att vi har en plats för vårt tält 

på marknaden. 

 

§ 9 Mötets avslutande 

Olle tackade alla och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Olle Andersson 

ordförande  

 

 

 

Peggy Rohdin 

justerare 


