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RSMH – VÄSTERNORRLAND

PROTOKOLL

KONSTITUERANDE MÖTE

2011-04-13

NÄRVARANDE: Se närvarolista
§1

Mötets öppnande

Anne-Sofie öppnade mötet.
§2

Upprop, närvarolista

En närvarolista fylldes i.
§3

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.
§4

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Solveig Westling.
§5

Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Att justera dagens protokoll valdes Kerstin Karlsson.
§6

Val av vice ordförande

Till vice ordförande valdes Kerstin Karlsson.
§7

Val av sekreterare under arbetsåret

Till sekreterare under arbetsåret valdes Solveig Westling.
§8

Val av studieansvarig

Får vara vakant tills vidare
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§9

Val av firmatecknare och attestanter

Beslutar styrelsen att utse kassör Rune Edström 400204-7852 och ordförande Ann-Sofie Höij
471101-1645 att var för sig företräda RSMH-distriktet i Swedbank och dess dotterbolag samt
Nordéa i RSMH distriktets samtliga angelägenheter. Företrädarna har bl a rätt:
• att öppna och avsluta konton i banken
•

att förfoga över insatta medel i banken genom internet, giro osv

•

att lösa in checkar/postväxlar/plus-och bankgiroavier och andra anvisningar ställda till
RSMH-distriktet

•

att i alla övriga angelägenheter i banken företräda RSMH-distriktet och underteckna
erforderliga handlingar.

•

att i övrigt teckna RSMH-distriktets firma

§10

Val av arbetsutskott

Till arbetsutskott valdes Ordföranden Anne-Sofie Höij, Vice ordföranden Kerstin Karlsson
samt kassören Rune Edström.
§11
Val av ombud och ersättare till förbundsrådet
Bordlades till nästa styrelsemöte.
§12

Val av ombud till Hälsosam-Y

Bordlade till nästa styrelsemöte
§13

Val av ombud och ersättare till läns-HSO

Bordlades till nästa styrelsemöte
§14

Val av ombud och ersättare till ABF-mellannorrlands representantskap

Bordlades till nästa styrelsemöte.
§15

Val av studieutskott

Bordlades till nästa styrelsemöte.
§16

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bestämdes till den 28/4 2011 kl 18.00 i Härnösand
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§17

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
§18

Mötets avslutning

Ann-Sofie avslutar mötet och tackar alla deltagare för visat intresse.
Vid protokollet

Solveig Westling
Justerare

Anne-Sofie Höij

Kerstin Karlsson
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