SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 7-2018
Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Quality Hotel, Nacka
2018-04-14

§§ 92-98
Tid:

15.30-16.30

Stefan Kristoffersen, Jan Lund-Jensen, Joachim Sköld, Margaretha Bäck,
Tony Irving, Mark Hanzon-Dalling, Margareta Wandel, Daniel Everborn,
Camilla Bylund-Johansson
Jan Falk
Alexandra di Zazzo

92
MÖTETS ÖPPNANDE
a) Ordföranden Stefan Kristoffersen öppnade mötet och hälsade Närvarande ledamöter
alla välkomna. Tjänstgörande suppleanter: Margareta Wandel
för Jan Falk.
b) Till sekreterare valdes Alexandra di Zazzo, till
justeringsperson Joachim Sköld.

Sekreterare och justeringsperson

c) Föredragningslistan godkändes.

Föredragningslistan

93
Mötets deltagare presenterade sig kort.

Presentation

94
Konstituering beslutades enligt följande:
Stefan Kristoffersen – personal, VU
Jan Falk – vice ordförande, VU
Jan Lund-Jensen – ekonomi, VU

Konstituering

Övrig konstituering bordlades. För de personer som har ett
ansvarsområde från föregående mandatperiod, gäller fortsatt
ansvar tills vidare.
95
Styrelsen beslutade följande när det gäller firmateckning:
- att utse ordförande Stefan Kristoffersen (XXXXXX-XXXX),
ekonomiansvarig Jan Lund-Jensen (XXXXXX-XXXX), Angelica
Källström (XXXXXX-XXXX) och Alexandra di Zazzo (XXXXXXXXXX) att var för sig teckna förbundets firma avseende
åtagande upp till en kostnad av 10 000 kronor,
- att åtaganden därutöver samt firma tecknas av ovanstående,
två i förening, varav en är ordföranden eller ekonomiansvarig,
- att ovan nämnda personer var för sig har rätt att teckna
förbundets samtliga bankgiro och bankkonton,
- att ovan nämnda personer var för sig har rätt att underteckna
skattedeklarationen,
- att ovan nämnda personer samt Siv Karlsson och Malin Träff
var för sig har rätt att kvittera ut postförsändelser och rek.

Firmateckning
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96
Introduktionspaket och övrigt informationsmaterial ska skickas
ut till de nya ledamöterna och suppleanterna för påläsning.
Joachim Sköld arbetar fram en styrelseinstruktion.

Övriga frågor

97

Nästa möte
-

14 maj via Skype
26 maj fysiskt möte

Beslutades att försöka hålla Skype-mötena andra måndagen i
månaden kl 18.30-21.00.
98
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Stefan Kristoffersen

Joachim Sköld
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