
Styrelsemöte nr 1
9 mars 2017 kl. 18.30-19.30 (telefonmöte)
Närvarande: Marie Hallbert Fahlberg, Annalena Josefsson, Elin Unnermyr, Eva Klint, Birgitta
Calmefelt, och senare även Sören Berggren.
§1 Ordförande Marie öppnar mötet.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Marie leder mötet.
§4 Till sekreterare utses Elin.
§5 Till justerare utses Annalena.
§6 Årsmötet: Annalena undersöker om vi kan ha årsmötet i Sällsynta diagnosers lokaler i år
igen. Vi satsar på kl. 11.00 för att underlätta för resande. Marie skickar redan nu ut en
påminnelse om datum och tid. Elin skickar ut inbjudan när platsen är bestämd. Birgitta fixar
fika till mötet.
Vi inleder med fika, sedan årsmöte och efter det styrelsemötet.
§7 Förslag på mailadress för föreningen. Styrelsen vill ordna en gemensam mail varifrån
information till föreningens medlemmar kan skickas ut. Detta för att underlätta åtkomst till
medlemmarnas kontaktuppgifter för alla i styrelsen samt för att det ska bli tydligare för
föreningens medlemmar när det kommer information från föreningen.
§7b Annalena med hjälp av Martin kommer att undersöka om vi kan skaffa en gmail eller om
det finns bättre alternativ. Han återkopplar med ett mail senast den 23:e mars.
§8 Övriga frågor: Annalena lyfter frågan med bössorna och alla pengar som nu håller på att
bytas ut. Det krånglar med att sätta in kontanter på banken och att man måste betala ut en
avgift. Kan flera i Stockholm exempelvis gå ihop och sätta in tillsammans?
Information till verksamhetsberättelsen skickas till Elin så sammanställer jag inför årsmötet.
Skickas före 31:a mars.
§9 Valberedningen. Eva lämnar samtalet och Sören kommer in. Valberedningen efterlyser
intresserade föreningsmedlemmar så att vi eventuellt kan utöka styrelsen med en medlem. I år
är två personer i omval. Om någon föreningsmedlem är intresserad kan man kontakta Sören
via mail: soren.berggren@swebowl.se
§10 Besluten godkänns.
§11 Mötet avslutas
Protokollförare: Elin Unnermyr
Justerare: Annalena Josefsson
 




