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Org nr 802472-2515 Säte: Falun

Mötet öppnas

Kjell Eriksson är sekreterare för mötet.
Föregående protokoll justerat och u nde rskrivet.
Prese ntation av nä rva rärde styrelseledamöter.
Styrelsens konstituering med beslut om
L/ arbets- och ansvarsfördelning:
ordförande Björn Barle (enligt beslut på årsmötet)
kassör Sergei Ljessnoi

sekreterare Kjell Eriksson

ledamot Jennica Simesgården
ledamot Karin Westerlund
ersättare i styrelsen petra Holding
ersättare i styrelsen AnnBritt Carlsson

rer
L år (kvar)

2ar
1 år (kvar)

z. at

l'ar
1år

Björn Barle

Sergei Ljessnoi
1945A3264t39
1948A21A-743s
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iFS ärenden
RFS årsmöte genomfördes digitalt den g maj. Björn representerade vår förening vid
mötet. Noterades att tiil ny ordförande för 1 år vardes Jer:nica simesgården.
I samband med årsmötet erbjöds fyra föreräsningar samt erfarenhetsutbyte i
smågrupper. Björn dertog igruppen Hurfinonsieror niföreningenr, Jennic a i Hur
breddor man föreningen tiil oilo uppdrogT och Kjeil t eodmonl- och förvartorfrågor.

Verksamhetens inriktning och omfattning
SDFS årsmöte genomfördes digitalt med Google Meet den LZmaj.Efter mötet
konstaterade vi att det går bra att genomföra ett årsmöte digitalt. Det innebår också
fördelen att deltagarna slipper resor.

Protokoll styrelsemöte 20 maj ZOZL

Plsts:oaogle Meet

Deltogare: Björn 8ode, KJell Friksson, Sergei Ljessnol, Jennico simesgården, AnnBritt Corlsson.
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2/ att Björn Barle och sergei Ljessnoigemensamt företräder föreningen

3/ att fÖljande personer får föreffäda ftireningen enligt swedbanks fullmakt fcir ideell
förening, skriva under ändringsbegäran för ideell förening samt siriya under nämnda
fullmakt som fullmaktsgivare
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Vi diskuterade uppslag till höstens medtemsmöten. Följande förslag framkom: "Möte
med Öts och nämnden", "lnformation om öts nya verksamhetssystem ,,valtef,, 

och
"Bjuda in bankftireningen att informera om bankernas hantering av huvudmäns och
stältföreträdares bankkontaktef. Vi diskuterar frågan vidare vid nästa rnöte.
vi beslöt att på hemsidan lägga ut följande preliminära datum for höstens
medlemsmö ten, 29 /9, 27 / LA och 2 3/1 r. Tid pun kt kt 16.00.

Ekonomi och rnedlemssituation
Den ekonomiska stältningen är fortsatt god.
Vi har för närvarande 85 betalande medlemrnar.

Föreningens hemsida och kontaktuppgifter
Jennica lägger ut uppdaterad information om funktionärer samt preliminära datum för
höstens möten på hemsidan. Björn vill att vitill nästa möte funderar på om texten på
vår hemsida behöver uppdateras.

Kontakter med ölS
Peter Kindström på Öls informerar om att kampanjen som gjordes ivintras hittills har
genererat c:a 40 nyutbildade ställföreträdare som tagit uppirag. netryter;n;il;;i ;;,
riktigt bra ut ide mindre kommunerna §medjebacken, Säter och Gagnef ocfr staptigt i
Ludvika me n sämre i Falun och Borlänge. Framför allt är behovet av fiirvaltare stort.
Öts hoppas också att till hösten kunna genomföra utbilaninf av stäHföreträdare på
plats i sina lokaler i Borlänge. Nya medarbetare på öls ar uarcus Boström,
jurist/handläggare och otto Ström handläggare. Kindström skriver också att de varit
underbemannade och det tillsammans med coronaeffekten gjort att grrrrkningu, å,
årsräkningar är senare än tidigare år,

Fredrik Ståhlberg, försäkringsmäklare hos söderberg & pafiners, har skickat
dokumentation som knyter an tillvårt medtemsmöä J"n iqÄ;t.vi beslör att Björn
skickar ut denna dokumentation till aila medremmar och tiil de av våra
systerföreningar i Dalarna och Gävleborg, som deltog i mötet.

Höstens första §tyrelsemöte: 26/8 kl. 1g.00

Mötet avslutades.

Zoå{.-a
Borle, ordförande
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Kjell Eriksson - sekreterqre


