Protokoll fört vid Konstituerande möte Norrövägar samfällighetsförening
Tisdagen den 25 april 2022, Säby kyrka
Närvarande:
Ledamöter: Monica Sandqvist, Thomas Lundmark, Daniel Löfdahl, Johan Bergqvist och Johan Sjögren.
Suppleanter: Elias Hellberg.
Ej närvarande:
Suppleanter: Wieslaw ”Wille” Nowak, Petra Skarén och Elin Luttropp Hansson.
1. Mötets öppnande
En presentationsrunda hölls då det fanns en del nya ansikte i styrelsen.
Beslutades att Thomas Lundmark skriver protokoll och att Johan Sjögren samt Monica
Sandqvist justerar protokollet.
2. Konstituering av styrelsen
Johan Bergqvist och Thomas Lundmark har ett år kvar av sina ämbeten som styrelseledamöter.
På årsstämman blev Monica Sandqvist omvald ledamot, Daniel Löfdahl nyvald ledamot och
Johan Sjögren nyvald ledamot. Johan Sjögren blev även av årsstämman vald till ordförande för
Norrövägar Samfällighetsförening. Johan S kommer överta föreningens infomejladress och
tillsammans med vägfogden ombesörja kontakter med medlemmar, entreprenörer mm via mejl
eller telefon.
Thomas Lundmark får fortsatt förtroende som föreningens sekreterare.
Monica Sandqvist får fortsatt förtroende som kassör.
Johan Bergqvist får fortsatt att förtroende som vägfogde.
Daniel stöttar övriga, framför allt vägfogde och ordförande.
3. Firmatecknare
Beslutades att i bankärenden så äger Johan Sjögren och Monica Sandqvist rätten att teckna
föreningens firma var för sig. Denna rätt gäller även kontakt med Skatteverket. Deras
personnummer noteras i det protokoll som skickas in till Länsstyrelsen. Föreningens adress är
c/o Johan Sjögren förutom utskick av medlemsavgifter som kassören administrerar.
Beslutades att alla ledamöter i styrelsen, var för sig, äger rätt att teckna föreningen i postärende,
kommunärenden och offentliga enkäter. Styrelseledamot kan för Norrövägar samfällighetsförenings räkning även ingå avtal, men detta ska vara förankrat och godkänt av styrelsen via
styrelsemöte innan avtalet ska tecknas.
4. Mötesagenda
Styrelsemöte nr 1 avseende styrelseår 2022/2023 planerades till den 10 maj kl. 19.00 hemma
hos Johan S samt via Teams för de som önskar. Inför mötet tar Thomas fram ett utkast på
datum för kommande möten. Frekvens på möten sätts till var 6:e vecka och att månaden juli
samt inledningen av augusti exkluderas helt då det är semestertid.
5. Avslutning
Ordförande avslutade mötet.
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