Protokoll, Styrelsemöte
2021-05-20 kl 19.00
via telefon
Närvarande:

Förhinder:

Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,
kassör Anders Falk, sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Carina Andersson,
ledamot Anitha Alarik, ledamot Sanne Laursen, 1:a suppleant Diana Valtysdottir och
2:a suppleant Jens Westlund.
3:e suppleant Christina Ulfsdotter.
.

§21:068

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§21:069

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§21:070

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes 1.a suppleant Diana
Valtysdottir och 2:a suppleant Jens Westlund.

§21:071

Föregående protokoll
Protokollet från 6 maj är justerat och insatt på hemsidan.

§21:072

Ordförandes punkt
Info att ordförande varit mötesordförande vid en av lokalklubbarnas medlemsmöte.
För övrigt inget att rapportera.

§21:073

Kongressen
Ordförande informerar om kongressen 8 maj där han tillsammans med vice ordförande
Tobias den Braver och kassör Anders Falk medverkade. Bl a att medlemsavgiften ska
vara oförändrad, lite förändringar av förtroendevalda i förbundsstyrelsen samt att
valberedningen fick god respons på de förslag de lagt fram.

§21:074

Årsmötet
Tidigare har beslutats att distriktets årsmöte ska avhandlas 13 juni 2021.
Fortsättningsvis heter detta möte fullmäktigemöte enligt stadgarna. Skillnaden är att vid
ett årsmöte har varje medlem rösträtt och vid ett fullmäktigemöte har utsedda ombud
från varje klubb rösträtt.
Mötet ska ske digitalt. Billy Andersson gör förfrågan om mötesordförande.
Anmälan bestäms till 5/6. Kallelse medlemmarna tillhanda senast 23/5.
Öppna handlingar ska finnas på hemsidan senast 30/5 och kompletta handlingar ska
skickas till de anmälda innan fullmäktigemötet.
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§ 21:075

Kassörens rapport
Inget att rapportera.

§21:076

Post och Skrivelser
Ingen post eller skrivelser.

§21:077

Bordlagda ärenden
Ings bordlagda ärenden.

§21:078

Nytt beslutsärende
Inga beslutsärenden.

§21:079

Övrigt
Inga övriga ärenden.

§21:080

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestäms till 8/6 kl 19.00.

§21:081

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande
_______________________
Billy Andersson

Protokolljusterare:
_________________________
Diana Valtysdottir

Protokollförare
__________________________
Ann-Christine Holm

Protokolljusterare:
___________________________
Jens Westlund
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