PROTOKOLL
KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
Lördag 4 maj 2019

Närvarande: Julia Andén, Per Fröberg, Anna Tingbäck, Rodrigo Arce, Lena Eriksson,
Caroline Ullman, Elin Jacobsen Rydstedt, Sigrid Gunnarsson,
Teresa Grace Allendes
Frånvarande: Victoria Särnhult Josefine Mattsson, Caroline Björkdahl
§ 1 Mötet öppnades
Ordförande Julia Andén förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av ordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Julia Andén och till mötessekreterare valdes Sigrid
Gunnarsson.
§ 3 Val av person att justera dagens protokoll
Till justerare av dagens protokoll valdes Caroline Ullman.
§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 5 Val av vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör och vice kassör
Styrelsen beslutade att
välja
Anna Tingbäck till vice ordförande;
Sigrid Gunnarsson till sekreterare och Teresa Grace Allendes till vice sekreterare;
Caroline Ullman till kassör och Victoria Särnhult till vice kassör.
§ 6 Firmatecknare
Styrelsen beslutade att välja
verksamhetsledare Klas Sellström, ordförande Julia Andén och sekreterare Sigrid
Gunnarsson att, två i förening, teckna föreningens firma.
§ 7 Utanordning av medel
Styrelsen beslutade att
utse följande personer att kontrollera underlag och genomföra utbetalningar:
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Rätt att utanordna medel från föreningens konton, att göras av två personer i
förening, har:
Pedro Muñoz Elvelin, ekonom
Klas Sellström, verksamhetsledare
Linda Johansson, programhandläggare
Maja Magnusson, informationshandläggare
§ 8 Val av person att vara styrelsens representant för personalfrågor
Styrelsen beslutade att
välja Rodrigo Arce att vara styrelsens representant för personalfrågor.
Styrelsen konstaterade att styrelsen bör titta över och fastställa rollen och uppdraget
för representanten för personalfrågor.
§ 9 Val av deltagare i arbetsutskottet
Styrelsen beslutade att
utse ordföranden, sekreteraren, kassör och verksamhetsledaren att
ingå i arbetsutskottet. Vid respektive persons frånvaro ersätter vice till den ordinarie
ledamoten.
§ 10 Datum för nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade
första styrelsemöte den 4 juni 2019 kl.17.15–19.30.
§ 11 AU möte
Datum för AU-möte ca 10 dagar före nästa styrelsemöte. Datum beslutas av AU.
§ 12 Datum för höstens styrelsemöten och kansli- och styrelseträffar
Beslutas av nästa styrelsemöte efter förslag från AU.
§ 13 Mötet avslutades
Stockholm den 4 maj 2018
Mötesordförande Mötessekreterare
Julia Andén
Sigrid Gunnarsson

Justerare
Caroline Ullman
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