Skyttstennäs tomtägareförening

2021-03-27

Protokoll vid styrelsesammanträde i Skyttstennäs tomtägareförening
Datum: 2021-03-27, Plats: Teams-möte direkt efter årsstämman. Deltagare: Anna Bergman,
Eva Brevemark (Ordf.), Staffan Carlbom, Gunilla Engström, Åsa Hagström, Björn Lindgren,
Rune Lönnqvist, Joanna Rutkowska, Bo Stendahl och Bengt Åkerlind
1.
2.
3.
4.

Ordförande förklarade mötet öppnat.
Rune Lönnqvist utsågs att vara protokollförare
Gunilla Engström utsågs att justera dagens protokoll.
Dagordningen fastställdes.

Rapporter och beslutsärenden.
5.

Val av kassör: Styrelsen utsåg Bo Stendahl.

6.

Rätt att teckna föreningens firma: Styrelsen fastställde följande ordning:
Firmateckning vid avtal, kontrakt och beställningar:
Föreningens firma tecknas av ordförande. Vid ärenden som ryms inom fastställda planer eller
som beslutats vid styrelsemöten, tecknas föreningens firma även av en styrelseledamot som
utses av styrelsen.
Firmateckning vid attest av fakturor:
Föreningens kassör attesterar fakturor upp till 50 tkr efter kontakt med den styrelseledamot
som slutit avtalet bakom fakturan. Fakturor över 50 tkr ska attesteras av både kassör och
ordförande.
Firmateckning för föreningens löpande betalningar:
Föreningens konton tecknas av ekonomiförvaltaren (Gunvor Lindahl) och föreningens kassör,
var för sig,
Firmateckning vid övriga ärenden:
Föreningens firma tecknas av ordförande.

7.

Valborgsfirande och vårens röjardag. Om dagens restriktioner kring smittspridning
inte ändras kommer Valborgsfirandet att ställas in. Detsamma gäller korvserveringen
under röjardagen. Formerna för arbetet under röjardagen beslutas via ett Epostsammanträde i mitten av april.

8.

Höstens röjardag hålls lördagen den 18/9.

9.

Nästa sammanträde hålls lördagen den 24/4 kl 13 vid Ladan.
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10.
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Övriga frågor
a) Rune Lönnqvist fick i uppdrag att uppdatera Bolagsverkets uppgifter om
styrelsemedlemmar i föreningen.
b) Åsa Hagström fick i uppdrag att på lämpligt sätt sprida information om den
rensning som Svenska Kraftnät planerar under kraftledningen inom vårt område.
c)

11.

Eva Brevemark fick i uppdrag att utforma en affisch om vårens röjardag och
Valborg.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Järlåsa 27/3 2021

____________________________________________________________________
Rune Lönnqvist, sekreterare

____________________________________________________________________
Eva Brevemark, ordförande

____________________________________________________________________
Gunilla Engström, justerare
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