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§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

Karin Blomstrand och Carolina Sondell hälsas extra varmt välkomna till 

styrelsen. 

§2 Dagordningens fastställande 

Dagordningen fastställs efter att en fråga sätts upp under §9 Övrigt. 

§3 Val av protokolljusterare 

Till justerare av dagens protokoll utses Anne-Marie Larsson. 

§4 Presentation av NNS styrelse 

Alla presenterar sig själva. 

§5 Firmatecknare 

Enligt stadgarna tecknas föreningens firma av styrelsen i sin helhet eller av 

ordföranden och kassör eller de som styrelsen utser, två i förening. 

Förslag till beslut: 

att föreningens firma tecknas av styrelsen av ordförande, vice ordförande eller 

kassör, två i förening 

att kassören tecknar bankkonto och sköter utbetalningar 

Beslut: 

Styrelsen beslutar i enlighet med förslagen. 

§6 Mötesplan 

En mötesplanering har gått ut inför dagens möte. Planeringen sträcker sig till 

styrelsemöte 27-28 maj. Under dessa två dagar kommer ett stort fokus läggas 

på NNS ekonomi och kontaktmannaskap. Viktigt att så många som möjligt i 

styrelsen är med båda dagarna. 

Beslut: 

Styrelsen tackar för informationen. 

§7 Kontaktmannaskap 

En bilaga Kontaktmannaskapslista NNS 2021 har sänts ut inför dagens möte 

samt ett brev till styrelsen att använda sig av vid kontakt med 

förbundsmedlemmar. Styrelsen uppmanas att komma igång med 

kontaktmannaskap. Styrelsemedlemmarna byter sinsemellan vilka förbund 

man är kontaktperson till. Mer planering för kontaktmannaskap kommer på 

AU-möte 5 maj samt kommande styrelsemöte 27-28 maj. 
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§8 NNS styrelsens arbetsformer 

Två bilagor har sänts ut inför denna punkt. Dessa var Arbetsordning och 

Delegationsordning 2021 samt NNS stadgar. Denna punkt föreslås flyttas fram 

till kommande styrelsemöte 27-och 28 maj. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

§9 Övrigt 

Handlingsplan pga de synpunkter som kom upp på NNS årsmöte 

Styrelsen diskuterar de synpunkter som framkommit på NNS årsmöte. Det är 

av största vikt att få tillbaka förtroendet från medlemmarna. Styrelsen behöver 

vara aktiva, ta initiativ och arbeta transparent. Det är viktigt att kunna ge 

konkreta förbättringsåtgärder och visa upp för medlemmarna. Ett första steg i 

detta är att Marie Svensson, Kenneth Andersson, Ola Andersson och Tobias 

Mård tillsammans kommer att arbeta fram ett underlag gällande NNS 

ekonomi. Detta underlag kommer styrelsen att ta beslut om på styrelsemöte 

27-28 maj. 

Styrelsen anser att det är viktigt att bjuda in revisionen för att få en bättre 

kontakt. AU kommer att planera vidare angående detta den 5 maj. 

§10 Mötets avslutande 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

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. 
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Underskrift  1 
Namn: Charlotte Kardell 
Personnummer: 19730706XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: Sekreterare 
Datum och tid: 2021-05-05 12:14:12 (UTC) 
Transaktions-ID: a97162d1037a46cca67ee81eb8a4c1ff 
 
Underskrift  3 
Namn: Marie Svensson 
Personnummer: 197405081XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: Ordförande 
Datum och tid: 2021-05-06 06:46:37 (UTC) 
Transaktions-ID: bad472e2803a40109fa4f15b75fdace5 

Underskrift  2 
Namn: Anne-Marie 
Personnummer: 19520830XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: Vice ordförande 
Datum och tid: 2021-05-05 13:46:37 (UTC) 
Transaktions-ID: bc9c4093f4a74ebda130993a1c53a6c8 
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