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Konstituerande styrelsemöte 22/02 2009 
Datum 22/02 2009 

Plats Valhall ungdomens hus 

Närvarande Erik Aronson, Rikard Åslund Tröger, Jimmy Tisell, Johan Skrealid, Magnus 
Johansson, Clara Jacobsson, Henrik Bengtsson, Viktor Lyresten 

Bilagor Inga 

§ 1 Mötets öppnande 

Jimmy Tisell förklarade mötet öppnat 

§ 2 Fastställande av dagordningen 

Så skedde 

§ 3 Val av mötesfunktionärer 

a) Mötesordförande 
Jimmy Tisell väljs till mötesordförande 

 
b) Mötessekreterare 
Erik Aronson väljs till sekreterare  

 

c) Justerare 
Rikard Tröger väljs till justerare 

§ 4 Val av Styrelseposter 

a) Kassör 
Magnus Johansson väljs till kassör 

 

b) Vice kassör 
Johan Skrealid väljs till vice kassör 

 

c) Sekreterare 
Erik Aronson väljs till sekreterare 

 

d) Vice sekreterare 
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Andreas Hallqvist väljs till vice sekreterare 

 

e) Vice ordförande 
Rikard Tröger väljs till vice ordförande 

§ 5 Val av varaktiga mötesfunktionärer 

a) Mötesordförande 
Jimmy Tisell väljs till varaktig mötesordförande 

 

b) Mötessekreterare 
Erik Aronson väljs till varaktig mötessekreterare 

 

c) Mötesjusterare och till lika rösträknare 
Rikard Tröger väljs till varaktig justerare 

§ 6 Val av firmatecknare 

Ordförande Jimmy Tisell (870513-0592) och kassör Magnus Johansson (881215-7157) väljs till 
firmatecknare var för sig. 

 

§ 7 övriga frågor 

a) Kontokort 
Rikard Tröger funderar över hur vi ska lösa det med kontokort och anser att det vore bra om vi 
kunde ha ett konto kort per ort, dvs ett i Uppsala, ett i Gävle och ett i Avesta/Borlänge.  

Rikard tycker också att vi ska ha egna motiv på korten, förslagsvis vår inoficiella logga bocken och 
hästen. 

Beslut 

- Att ge kontokort till Jimmy Tisell (870513-0592), Magnus Johansson (881215-7157) och 
Rikard Tröger (850613-4835). 

- Att bocken och hästen ska tryckas på våra nya kontokort. 

 

b) Kickoff/nästa möte 
En kickoff till nya styrelsen kommer Jimmy Tisell arrangera 14-15 mars. Där ordnas alla praktiska 
detaljer som följer med styrelsearbetet som forumtillgång, profilkläder m.m. Till denna bör alla nya 
styrelsemedlemmar komma, men även Jonas Nordlander som ska lära ut kassörsarbetet till Magnus 
Johansson ska bjudas in. 

I samband med detta kommer också nästa styrelsemöte hållas. 

 

c) Nycklar 
Vi bör ta tillbaka Peters Engströms nyckel till kansliet och sedan omfördela nycklarna.  
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Beslut 

- Att ta kanslinyckeln av Peter Engström och sedan omfördela nycklarna. 

 

§ 8 Mötets avslutande 

Jimmy Tisell avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………  
(Erik Aronson)   (Rikard Tröger) 


