Protokoll nr 5
Styrelsen 2007

Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77
Dag
Tid
Plats

2007-05-13

2007-05-13
kl 14.30-15.30
Stora Brännbo konferensanläggning i Sigtuna
Närvarande
Ulla Y Gustafsson, ordförande
Alf Svensson, kassör
Kurt Kvarnström
Anita Berger
Åke Forsberg
Birgitta Wichne
Kenneth Lantz
Ulla Norman, sekreterare

1
Öppnande
Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet och hälsade den nyvalda styrelsen
välkommen.
2
Dagordning
Utsänt förslag till dagordning godkändes.
3
Justerare
Kurt Kvarnström utsågs till justerare av styrelseprotokollen.
4
Summering av stämman
Ulla Y Gustafsson gjorde en snabb summering av stämman. Föreningen har nu nytt namn, ny
styrelse och nya stadgar. Styrelsen konstaterade at de föreläsningar som de båda isländskorna
hållit varit mycket intressanta och att föreningen skulle efterhöra möjligheterna att få bilderna
digitalt, för att kunna skicka ut och för att kunna lägga in på föreningens hemsida.
5
Arbetsordning/arbetsfördelning
Den arbetsordning som tidigare styrelse haft måste överarbetas. Frågan återremitterades därför till kansliet.
5.1
Val av vice ordförande
Kurt Kvarnström valdes till vice ordförande.
5.2
Val av sekreterare
Ulla Norman valdes till sekreterare.
5.3
Ev övriga val
Styrelsen beslutade att inte inrätta något arbetsutskott, utan arbeta med presidiet.
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6
Firmatecknare
Firman tecknas av föreningens ordförande, Ulla Y Gustafsson, föreningens vice ordförande
Kurt Kvarnström samt föreningens kassör, Alf Svensson, två i förening.
6.1
Tecknande av bank- och postgiro
Ulla Norman och Kristina Lindeborg har rätt att göra utbetalningar och uttag ur föreningens
medel från bank- och postgiro.
6.2
Attestordning
Förslag till attestplan tas fram tillsammans med arbetsordningen.
7
Den kommande verksamheten
Förslag till pressmeddelande kommer att mejlas till styrelsen under måndagen, så att de kan ta
ställning innan det skickas ut till media. Tillsammans med pressmeddelandet skickas 100-årsbroschyren i PDF format. Styrelsen beslutade att uttalandet skulle skickas ut till alla medlemmar med e-postadress direkt på måndag, med en uppmaning om att sprida detta lokalt. Styrelsen diskuterade även en egen hemsida. Ulla N fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att
öppna en egen hemsida. Den nuvarande hemsidan ligger på Försäkringskassans hemsida och
där får IFFKs hemsida inte vara kvar, enligt tidigare besked.
8
Förslag till sammanträdesplan
Presidiet träffas den 1 juni kl 13.00. Styrelsen har ett första telefonsammanträde den 17 augusti kl 13.00.
9
Ev övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
10
Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.
Vid protokollet
Ulla Norman
Justeras

Ulla Y Gustafsson
Ordförande

          

Kurt Kvarnström
Vice ordförande
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