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Protokoll för konstituerande möte 2018-02-25

1. Mötet öppnas

2. Närvarande: Ulla Mortimer, Ulla-Britt 
Norberg, Margareta Göllas, Erik 
Lindqvist, Pär Hisved

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av justerare
Till Justerare valdes: Erik Lindqvist

5. Val av kassör: Nils-Erik Falk väljs som 
adjungerande kassör.

6. Val av firmatecknare
Styrelsen beslutar att Margareta 
Göllas och Pär Hisved var för sig 
äger rätten att teckna föreningens 
firma. Utöver det har två ledamöter 
rätt att tillsammans teckna 
föreningens firma.

7. Rätten att teckna plus-/bankgiro
Styrelsen beslutade att ordförande 
Margareta Göllas och adjungerande 
kassör Nils-Erik Falk rätt att var för 
sig har rätt att teckna plus-/bankgiro. 
Utöver det har två ledamöter rätt att 
tillsammans teckna plus-/bankgiro

6. Val av viceordförande: Som vice ordförande valdes: 
Ulla Mortimer valdes till vice ordförande, detta skedde
på styrelsemöte 2018-03-2.

7. Ekonomisk rapport
Kassören ej här, skjuts till nästa styrelsemöte.

8. Övriga frågor
Hjälp från resursteamet, material till bygdegården: 

 Pär får i uppgift att beställa ett ”paket” på ca 15 
kvadratmer plast för att prova stocksundets metod
att ”isolera fönsterrutor”. 

 Borden renoveras och målas om med den ljusa 
färgen som syns på pelarna. 

 Ledstång ute: Sätt upp längs väggen. 
 Staket: Ja, gärna enligt Galvens bygdeförenings 

modell (som resursteamet också hjälpt till med) 
och i stock som går att flytta. 

 Nya hjul på serveringsvagnarna
 Renovera/bygga om eldstaden i grillkåtan så att trä

inte tar eld när man använder grillen.
 Nya blomlådor – ja, gärna
 Kolla om den gamla anslagstavlan som stod vid 

Westlunds passar i vår hälsingeportal. Sätt upp 
den i så fall, komplettera med material som funkar 
bra att sätta anslag på. En magnetisk del och för 
häftstift. Bättra på den gamla färgen om det går.

Gällande material till ovanstående punkter: Resursteamet får 
handla färg och byggmaterial och ge order om att skicka 
faktura till Långheds bygdeförening.

9. Mötet avslutas, nästa möte är tisdag 27e mars.

Ordförande____________________________

Sekreterare____________________________

Justerare______________________________


