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§1

Mötets öppnande
Ordföranden Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat. Andreas Unger och Kenth Carlsson hälsades extra varmt
välkomna till styrelsen.

§2

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.

§3

Protokolljusterare
Till justerare av dagens protokoll utsågs Kenneth Andersson.

§4

Presentation av NNS styrelse
Alla presenterade sig själva.

§5

NNS styrelses arbetsformer
Marie Svensson gick igenom hur arbetsformen brukar se ut och att det
behövs en avstämning för att se över och eventuellt revidera de
dokument som finns gällande arbetsformer.
Kontaktmannaskapet lyfts upp på nästkommande styrelsemöte.
Ordförande frågade styrelsen om styrelsen kunde godkänna att
ordförande, vice ordförande och kassör att bilda NNS arbetsutskott
(AU).

Beslut:
Ola Andersson uppdrogs att se över och ta fram vilka dokument som
finns gällande arbetsformer till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att utse ordförande, vice ordförande och kassör till
NNS AU.
§6

Firmatecknare
Enligt stadgarna tecknas föreningens firma av styrelsen i sin helhet eller
av ordföranden och kassör eller de som styrelsen utser, två i förening.
Anne- Marie Larsson föreslog att som tidigare inte utse någon annan än
ordförande och kassör att teckna firma,
Beslut:
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.
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§7

Mötesplan
Ett förslag på en mötesplanering hade gått ut inför dagens möte.
Utgångspunkt för när mötena ska hållas är årsmötet, som ska äga rum
senast april månad varje år. Förslaget av årsmöte var 2021-04-21, men
kan eventuellt behöva flyttas på. Ola Andersson uppdrogs att se över
andra datum när flest har möjlighet att närvara. Nästa styrelsemöte
fastställdes till 2020-11-27 kl. 13.00–16.00. Detta kommer att ske
digitalt. Dessförinnan kommer ett arbetsutskott (AU) att hållas 2020-1119.
Beslut: Styrelsen beslutade att fastslå nästa styrelsemöte till 2020-1127 samt att datum för årsmöte hålls öppet än så länge.

§8

Övrigt
Styrelsen diskuterade om det kommer att bli någon
ordförandekonferens. Ola Andersson kommer att titta på detta och
frågan ska tas med till nästa styrelsemöte.
Frågan ställdes om hur sammanträdesrapporter ska hanteras under
rådande läge. Det behövs en rutinför detta och Kenneth Andersson
uppdrogs ta fram förslag på hur till nästa styrelsemöte.

§9

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sid 3 (3)

Underskriftssida
Dokument har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer som är listade nedan.
Detta dokument med sin elektroniska underskrift gäller som självständig handling och uppfyller EU-krav på avancerade
elektroniska underskrifter enligt eIDAS.
Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering (exempelvis Adobe Acrobat Reader)
eller med Cybercoms valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska
kraven enligt internationella standarder.
Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, så följer inte de
elektroniska underskrifterna med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.
* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.

Underskrift 1

Underskrift 2

Namn: Charlotte Kardell
Personnummer: 197307061981 *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: NNS
Befattning: Sekreterare
Datum och tid: 2020-11-30 18:30:54 (UTC)
Transaktions-ID: 0705d43c8a674356b8c3d90c0b950e77

Namn: Marie Svensson
Personnummer: 197405081642 *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Datum och tid: 2020-12-01 11:11:57 (UTC)
Transaktions-ID: d5cd2344c8d6462b9790396ec5992f85

Underskrift 3
Namn: Kenneth Andersson
Personnummer: 195510158594 *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: NNS
Befattning: Styrelseledamot
Datum och tid: 2020-12-02 12:44:23 (UTC)
Transaktions-ID: ad51d04b41a8421db03dfe472ba0decd

e33d2a21-1d23-4b4f-9baa-def11634ceb4

