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RSMH – VÄSTERNORRLAND   PROTOKOLL 
 
 

 
KONSTITUERANDE MÖTE   2013-04-18 
 
NÄRVARANDE:  Se närvarolista 
 
§1 Mötets öppnande 
Distriktets ordförande Esko Alt öppnade mötet. 
 
§2 Upprop, närvarolista 
En närvarolista upprättades. 
 
§3 Fastställande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 
 
§4 Val av mötessekreterare  
Till sekreterare valdes Susanne Backman. 
 
§5 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Till justerare valdes Björn Hoffman och P.O Tiger. 
 
§6 Val av vice ordförande 
Till vice ordförande valdes Stefan Lagerlund RSMH Timrå. 
 
§7 Val av sekreterare under arbetsåret 
Ordinarie sekreterare Solveig Westling har ett år kvar av mandattiden. 
 
§8 Val av studieansvarig 
 Till Studieansvarig valdes Elisabet Ulander Nilsson RSMH Kramfors                                                                
 
§9 Val av firmatecknare och attestanter 
Beslutar styrelsen att utse kassör Elisabet Ulander Nilsson 460909-8068, ordförande 
Esko Alt 370612-9313 samt Stefan Lagerlund 511129-7890 att två av dem 
gemensamt företräder RSMH-distriktet i Swedbank och dess dotterbolag 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 
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Till arbetsutskottet valdes Ordföranden Esko Alt, Kassör Elisabet Ulander Nilsson, 
Sekreterare Solveig Westling samt Vice ordförande Stefan Lagerlund. 
 
§11                 Val av ombud och ersättare till förbundsrådet 
Till ordinarie ombud i förbundsrådet valdes Björn Hoffman samt sdom ersättare 
Ordförande Esko Alt. 
 
§12                 Val av ombud och ersättare till läns-HSO 
Till ombud för läns-HSO valdes Esko Alt. Som ersättare valdes Stefan Lagerlund. 
 
§13 Val av ombud och ersättare till ABF-mellannorrlands 
                    representantsskap 
Till ombud i ABF valdes Elisabet Ulander Nilsson samt som ersättare Stina 
Danielsson 
 
§14 Val av studieutskott 
Till studieutskottet valdes Elisabet Ulander Nilsson, Stina Danielsson samt Anita 
Stigebrand. 
 
§15 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte: Ordförande Esko Alt skickar ut ett mail med tid och plats för 
nästa styrelsemöte. 
                                                                                                                                   
 
§16 Avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid tangentbordet                              Ordförande 
 
 
 
Susanne Backman                             Esko Alt 
 
 
Justerare 
 
 
 
Björn Hoffman                                    P.O Tiger 


