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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-07-15

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.11.00 – 12.00

Närvarande

Tommy Sandquist, ordförande
Mikael Wikman
Håkan Svenson
Bodil Gustavsson
Stefan Ringqvist
Lena Boström

Protokoll nr
2018-6

§1
Ordföranden Tommy Sandquist hälsar alla välkomna till dagens konstituerande sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen utser Bodil Gustavsson och Mikael Wikman till att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§5
Styrelsen konstituerar sig enligt följande:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Suppleant

Tommy Sandquist
Mikael Wikman
Håkan Svenson
Lena Boström
Bodil Gustavsson
Stefan Ringqvist

Styrelsen arbetsutskott ska bestå av:
Ordföranden Tommy Sandsqvist,
kassör Håkan Svenson och
sekreteraren Lena Boström.

2

§6
Föreningens medel får disponeras av kassören och ordföranden var för sig. Föreningens tecknas av ordförande och kassör gemensamt.
Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB
Styrelsen beslutar att följande person/personer får:
Företräda Frösakulls Fritidsförening, enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som
fullmaktshavare. Skriva under blanketterna ”Ansökan ideell förening” /”Begäran om
ändring för ideell förening” gentemot Swedbank samt ”Fullmakt ideell förening”,
enligt ovan, som fullmaktsgivare.
Företräda enligt ovan var för sig:
Tommy Sandqvist
Håkan Svensson
§7
Beslut om användare och behörighetsadministratörer för Swedbanks
internetbanken för företag
Styrelsen beslutar att följande person ska vara företagsanvändare för Frösakulls Fritidsförening, i Swedbanks internetbanken för företag:
Håkan Svensson
§8
Styrelsen fick inga uppdrag att se över från gårdagens årsmöte.
§9
Kassören Håkan Svensson informerar om att alla hade betalat som anmält sig till gårdagens jubileums fest.
§ 10
Till hemsidan:
Uppdatera med rätt namn på styrelsen med mera utifrån årsmötets beslut och styrelsen
konstituerande möte.
Mikael Wikman kommer att lägga ut några bilder från jubileumsdagen och festen på
hemsidan med mera.
§ 11
Skrivelser till styrelsen:
Ordföranden meddelar att inga skrivelser har lämnats till styrelsen och det fanns inte
heller något i förslagslådan.
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§ 12
Övriga frågor
Styrelsen beslutar att som ett tack för allt arbete med jubileumsdagen och föreningens
70 års firande, kommer styrelsen med respektive att gå ut och äta tillsammans.
§ 13
Styrelsen bestämmer ingen tid för nästa möte, utan ordföranden får i uppdrag att kalla
till möte.
§ 14
Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.

Vid pennan

Lena Boström
Sekreterare
Protokollet justeras av:

Tommy Sandquist
Ordförande

Bodil Gustavsson
Justerare

Mikael Wikman
Justerare

