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Protokoll konstituerande styrelsemöte 2020-06-09 

Konstituerande styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 9/6 2020 kl 20.00 på fotbollsgolfens loge. 

Närvarande  
 Lars-Erik Söderström 
 Ove Sandström (isf Sara Sandström) 
 Ove Olofsson 
 Ulf Jonsson 
 Monica Körner 
 Mia Sten-Handler 

§ 1 Mötets öppnande  
Lars-Erik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Val av mötessekreterare  
Sekreteraren är närvarande och för protokoll under mötet. 

§ 3 Val av justerare 
Protokollet justeras av ordförande och vice ordförande. 

§ 4 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 5 Konstituerande  
- Val av kassör 

Sara Sandström valdes till kassör för följande verksamhetsår. 

- Val av sekreterare 
Ulf Jonsson valdes till sekreterare för följande verksamhetsår.  

- Val av vice ordförande 
Ove Olofsson valdes till vice ordförande för följande verksamhetsår. 

§ 6 Firmatecknare 
Firmatecknare utgörs av kassören och ordföranden var och en för sig. 

§ 7 Övriga frågor 
- Eva Borgs förslag på utegym och bokbytarkur bordläggs till nästa styrelsemöte. 

- Ove O tar över Ove S uppgifter gällande hantering av belysningen i form av tändning och släck-
ning på höst och vår, samt kontakter med leverantörer mm. 

§ 8 Nästa möte  
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte den 30/6 klockan 19:00 hos Mia på  
fotbollsgolfens loge.  
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§ 9 Mötets avslutande  
 Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.   
 
 

________________________  
Vid protokollet Ulf Jonsson 

_________________________ 
Justerare Lars-Erik Söderström  

_________________________ 
Justerare Ove Olofsson   

  

 


	Protokoll konstituerande styrelsemöte 2020-06-09
	Konstituerande styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 9/6 2020 kl 20.00 på fotbollsgolfens loge.
	Närvarande   Lars-Erik Söderström  Ove Sandström (isf Sara Sandström)  Ove Olofsson  Ulf Jonsson  Monica Körner  Mia Sten-Handler
	§ 1 Mötets öppnande
	§ 2 Val av mötessekreterare
	§ 3 Val av justerare
	§ 4 Godkännande av dagordning
	§ 5 Konstituerande
	§ 6 Firmatecknare
	§ 7 Övriga frågor
	§ 9 Mötets avslutande   Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.


