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Protokoll  nr: 74 
Konstituerande styrelsemöte 
Den 5 mars 2013 
 
 

  

                 

Plats: USÖs matsal i F-huset 
 
Närvarande: Kjell Lindblom, Håkan Engman, Assar Hörnquist, Johan Nyström, Gunnar 
Norrman, Hans-Olov Andersson, Per-Olov Sköld och Tor Hammargren. 
Sjukdom hindrade Börje Jakobsson att närvara. 
    
§ 1. Ordförande Kjell öppnade mötet.   
 
§ 2. Kjell hälsade i synnerhet de två nya styrelsemedlemmarna Gunnar Norrman och  
       Tor Hammargren välkomna. Vid kommande styrelsemöte skall samtliga  
       styrelseledamöter presentera sig. 
 
§ 3. Till vice ordförande omvaldes Håkan Engman. 
 
§ 4. Till kassör omvaldes Börje Jakobsson samt att teckna plusgirot. 
 
§ 5. Till sekreterare omvaldes Assar Hörnquist 
 

§ 6. Beslöts att föreningens firma tecknas i förening av ordförande Kjell Lindblom och   
       sekreterare Assar Hörnquist. 
 
§ 7. Ordförande Kjell utsågs att attestera räkningar gällande styrelsemedlemmar och  
       Håkan Engman utsågs att attestera Kjells räkningar. Externa räkningar betalas av    
       Kassören Börje Jakobsson utan attest, men dessa utlägg skall finnas beslutade i  
       protokoll. 
 
§ 8. Börje utsågs att liksom tidigare ansvara för medlemsregistret. 
 
§ 9. Assar och Gunnar Norrman utsågs att representera föreningen vid PCF:s  
       förbundsstämma den 17-18 april. Kjell deltar som medlem i PCF:s styrelse. 
        
§ 10. Beslöts att Kjell ånyo skulle skicka ut information om Lyftet. De som vill deltaga, max  
         3 personer, anmäler snarast detta till Kjell. 
 
§ 11. Mötet med urologerna på USÖ skall ske 23 april kl 15 – 16. De som kan och önskar  
         deltaga meddelar detta till Kjell.  
 
§ 12 Johan erinrade om Seniorfestivalen den 5 oktober och meddelade att han var villig att  
         ställa upp. Hans-Olov berättade att man höjt avgiften och det beslöts att den saken  
         skull undersökas innan vi anmäler vårt deltagande.  
 
§ 13. Beslöts att nästa styrelsesammanträde skulle äga rum 9 april, liksom tidigare kl 15.00  
         i Gulsparven.  
 
 § 14. Ordförande avslutade mötet. 
 
 
         Vid protokollet:    Justerat: 
 
 
         Assar Hörnquist    Kjell Lindblom 
 
 
 
 
 


