Ostersund Frilsd Bdt och Hamnfdrening
Ko ns tit uer ande S tvrels emdte

Mdtesprotokoll
20t3-04-2s

Ordftiranden Micke Arn6us cippnande mdtet.
Ndrvarande:

Micke Am6us
Lars Nordberg
Johan Lundkvist
Hans- Bertil Nilsson
Anneli Malmberg Englund
Kurt Wikstr<im
Dagordning:

o
o
o
.
o
o
.
.

Godkinnande av dagordning
Val av sekreterare fdr mdtet
Val av sekreterare i styrelsen
Val av kassor
Val av justeringsman fdr mdtet

1.

Godkdnnande av dagordning:

Utseende av firmatecknare
Overflyttning av pengar frin gamla Hamnkommitt6n
Ovriga drenden

Dagordningen f6redrogs och godkdndes

2.

Val av sekreterare f<ir m<itet:

Till sekreterare valdes Anneli Malmberg- Englund

3.

Val av sekreterare i styrelsen.

Till sekreterare valdes Anneli Malrnberg- Englund

4.

Val av Kass6r:

Till Kass6r valdes Johan Lundkvist

5. Val av justeringsman f6r m6tet:
Till Justeringsman f6r dagens protokoll valdes Lars Nordberg

dr med och
Det beslutades ddrtill att styrelsen skall ha som rutin att ordf6randen alltid
justerar protokollet.

6.

Utseende av firmatecknare:

Klubbens firma tecknas enligt stadgarna forutom styrelsen i sin helhet av ordf6randen
och kassdren i fdrening.

Styrelsen beslutade att klubbens bank- och plusgiro/bankgiro tecknas av ordforanden
och kassoren var f6r sig upp till ett belopp om 30.000,- exkl moms och
affdrshdndels/faktura. Vid belopp 6ver 30.000,- + moms sker teckning fdrutom av
styrelsen i sin helhet av ordforanden och kassdren eller sekreteraren tvA i fdrening.

7.

Overflyttning av tillgingar frAn gamla Hamnkommitt6n:

Styrelsen beslutade att uppdra till Lars Nordberg att fdreslA skrivning som kan lSmnas
till de fyra klubbarnas ordfdrande ddr gamla Hamnkommitt6ens tillging och ansvar fdr
skulder samt ansvaret f6r de fdrvaltade depositionerna 6vertas av Ostersund Frds6
BAt och Hamnf6rening.

8.

Ovriga drenden:

Ansdkan om registreringsnummer skall gdras hos skatteverket snarast.
En allmdn diskussion om den framtida tekniska verksamheten fdljde utan att nigra
sdrskilda beslut fattades.
Ndsta styrelsemote:
Det beslutades att ordforanden kallar till ndsta styrelsemote ndr han finner behov av ett
sAdant.
Mdtet f6rklarades avslutat

Vid Protokollet:
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