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STYRELSEN   PROTOKOLL  

Konstituerande styrelsemöte 

Datum: 22 februari 2018 

Tid: 20:40 – 21:00 

Plats: SRF-lokalen Tordönsvägen 4 I, Lund 

Närvarande:  Conny Olsson ordförande 

 Marko Dimovski ledamot  

 Emmy B Lindskog sekreterare 

 Lars-Erik Nilsson ledamot  

 Bengt Larsson ledamot  

 Lars-Gösta Jardevall ersättare 1 

 Monika Steorn ersättare 2 

 Conny Obrell webmaster, adjungerad 

Övriga  Monika Steorns tolkar 

närvarande: 

§ 19 Mötets öppnande 

Ordföranden Conny Olsson hälsar gamla och nya ledamöter välkommen till 
detta möte. Ny i församlingen är Bengt Larsson som har odlingslott hos  
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föreningen Källbymölla Odlingsförening. Därefter öppnas mötet av Conny 
Olsson. 

§ 20 Fastställande av dagordning 

Muntligt förslag uppläses av ordföranden.  

Styrelsen beslutar i enlighet med uppläst förslag. 

§ 21 Val av sekreterare för mötet  

 Emmy B Lindskog väljs att föra dagens protokoll. 

§ 22 Konstituering av styrelsen 

 Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande:  

 Conny Olsson ordförande 

 Marko Dimovski vice ordförande 

 Lars-Erik Nilsson kassör 

 Emmy Lindskog sekreterare 

 Bengt Larsson ledamot 

 Lars-Gösta Jardevall ersättare 1 

 Monika Steorn ersättare 2 

Styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

  

§ 23 Adjungering av webbmaster till styrelsen  
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Förslag på att webbmaster Conny Obrell även innevarande mandatperiod 
ska vara adjungerad till styrelsen. Han har under året som gått skött 
hemsidan och kontakten med styrelsen på bästa tänkbara sätt varför 
styrelsen vill ge honom förnyat förtroende. 

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

§ 24 Utseende av firmatecknare 

Styrelsen beslutar att utse ordföranden Conny Olsson och kassören Lars-
Erik Nilsson att teckna LKC:s firma var för sig. 

§ 25 Attesträtt 

Styrelsen beslutar att ordföranden Conny Olsson och viceordföranden 
Marko Dimovski, var för sig, ska inneha attesträtt för verksamhetsåret 
2018. 

§ 26 Justering av protokoll 

 Protokoll skall skrivas av föreningens sekreterare Emmy B. Lindskog och 
justeras av föreningens ordförande Conny Olsson. 

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

§ 27 Arbetsfördelningen inom styrelsen  

Ordföranden Conny Olsson utses att sköta kontakter och förhandlingar med 
kommunen tillsammans med den eller de personer från styrelsen som 
behövs vid varje tillfälle.  

Sekreteraren Emmy B. Lindskog ansvarar för skrivning av kallelser, 
protokoll, minnes/mötesanteckningar och ajourhållande av kontaktlistor. 
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Kassören Lars-Erik Nilsson utses att ansvara för arbetet med föreningens 
finanser, ekonomiska prognoser, budget och redovisning. Under detta 
verksamhetsår tillkommer omförhandling av föreningsrabatter. 

Ersättarna ska alltid kallas till samtliga möten och därmed utan 
kunskapsförlust kunna inträda som ordinarie när så behövs. 

Styrelsen beslutar enligt upplistningen samt att fördela övriga 
arbetsuppgifter inom styrelsen efter hand. 

§ 28 Ordförandemöten 

Även under detta år planeras ett möte på våren och ett på hösten. Det finns 
önskemål om att fortsätta med torsdagar. Förslag på datum kommer att 
skickas ut av ordföranden någon av de närmaste dagarna. Som vanligt 
kommer ett fullmäktigemöte på hösten avsluta stormötesverksamheten. 

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

§ 29 Förhandlingar med kommunen  

 Kommunen är ivrig att påbörja förhandlingarna och vill gärna träffas redan 
kommande vecka. Man önskar att LKC kommer med tre representanter. 
Diskussion om att kommunen kan ha önskemål men att det är upp till LKC 
att bestämma hur organisationen vill företrädas. Ordföranden anmäler därför 
till första mötet med kommunen hela styrelsen och föreslår som datum den 
1 mars 2018. Ordföranden uppdras att meddela detta skyndsamt till 
kommunens representant. 

 Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
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§ 30 Övriga frågor 

 Inget övrigt tas upp.  

§ 31 Nästa styrelsemöte  

 Bestäms till den 8 mars 2018, kl. 18:00 denna lokal. 

§ 32 Mötets avslutande 

Ordföranden Conny Olsson tackar de närvarande för visat intresse och 
avslutar mötet. 

Vid protokollet  Justeras 

Emmy B. Lindskog  Conny Olsson 

sekreterare  ordförande 


