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2021-02-28 

Närvarande 
 28/2       

Teams       
Johan Sundqvist Ordförande        

Emil Nilsson Ledamot        

Kerstin Norberg Ledamot        

Malin Norlander Ledamot        

Sophie Lai Ledamot        

Susanne Norvell Ledamot        

Tommie Eriksson Ledamot        

Birgitta Westerlind Suppleant        

Fredrik Gardfors Suppleant        

Jan Jonasson Suppleant        

Sara Johansson Adjungerande        

 

1. Mötets öppnande 

Johan hälsar närvarande välkomna och öppnar mötet. 

Sara Johansson är sekreterare under mötet. 

2. Val av justeringsperson 

Sophie Lai väljs till justeringsperson för mötet. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

4.  Till styrelsen valda medlemmar och konstituerande för verksamhetsåret 2020 

• Johan Sundqvist, för 1 år av årsmötet vald ordförande, 2021 

Ledamöter: 

• Emil Nilsson som ledamot för 2 år 

• Kerstin Norberg som ledamot för 1 år 

• Sophie Lai som ledamot för 2 år 

• Tommy Eriksson som ledamot för 2 år 

Suppleanter: 

• Birgitta Westerlind som suppleant för 1 år 

• Fredrik Gardfors som suppleant för 1 år 

• Jan Jonasson som suppleant för 1 år 

• Joel Bäckman som suppleant för 1 år 

Marlene Olsson, revisor för 1 år 

Maria Öhman, som revisorssuppleant för 1 år 

 

Styrelsen utser ombud till Distriktsförbundsmöten och SISU distriktsmöten vid ett kommande 

styrelsemöte.  

 

Styrelsen utser två vakanta platser i valberedningen vid ett kommande styrelsemöte. 

 

 

4.  Konstituering av styrelsen 

a. Ordförande 

Johan Sundqvist 



b. Vice ordförande 

 

c. Val av kassör 

Vakant 

d. Val av sekreterare tillika arkivarie 

Malin Norlander 

e. Val av verkställande utskott 

 

Ingen vald till kassör under sittande möte. Styrelsen beslutar att kassörposten lämnas vakant 

och fyllnadsval kommer ske vid nästa styrelsemöte.  

 

5. Erinran om firmatecknare 

 

Styrelsen beslutar att ordförande Johan Sundqvist (19820603-0036) ska väljas till enskild 

firmatecknare för Mellannorrlands Simförbund tills fyllnadsval av kassör har skett. När ett 

fyllnadsval av kassör har genomfört kommer styrelsen ta ett nytt beslut gällande firmateckning 

för Mellannorrlands Simförbund.  

 

6. Kommittéer och övriga funktionärer 

 

Tävling Sophie Lai (sammankallande), Birgitta Westerlind, Jan Jonasson och Johan Sundqvist 

 

Tränarråd Johan Sundqvist 

 

Läger Emil Nilsson och Johan Sundqvist 

 

Utbildning Sophie Lai 

 

Funktionärsansvarig Kerstin Norberg 

 

Styrelsen ges betänketid om dem kan tänka sig engagera sig i någon av ovanstående 

kommittéer. Frågan kommer lyftas igen på nästkommande styrelsemöte för att komplettera den 

ovanstående listan samt fastställa ansvariga, sammankallande för samtliga kommittéer.  

 

7.  Beslutsfrågor 

Punkten styrks då beslut skett löpande under mötets gång.  

 

8. Övriga frågor 

Mötet genomför en presentationsrunda av samtliga närvarande 

 

9. Datum för nästa möte 

Ordförande skickar ut en doodle till styrelsen för att fastställa datum för nästkommande 

styrelsemöten.  

 

10. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar de deltagande för visat intresse 

 

 

Vid pennan 2020-02-28   Justerat  

 

 

Sara Johansson   Sophie Lai 


