Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll – konstituerande möte 2021-2022
Konstituerande möte för den nyvalda styrelsen på Microsoft Teams den 16 december 2021.
Närvarande: Anna-Karin Eriksson, Erika Ohlsson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim, Mari Stensson och
Mats Örtendahl samt Jamie Roshage Spörndli.
Anmält frånvaro: Johan Johansson, Lucas Hall och Marco Witt.

§1 Mötets öppnande
Jonas Gustafson öppnar mötet och hälsar alla välkomna till det första mötet.

§2 Val av sekreterare för mötet
Jamie Roshage Spörndli väljs till sekreterare för mötet.

§3 Val av person att jämte ordförande justera protokollet
Erika Ohlsson väljs att justera protokollet jämte ordförande.

§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs utan några övriga frågor.

§5 Utseende av firmatecknare och fastställa attesträtt
Förbundsstyrelsen beslutade
att

ordförande Jonas Gustafsson (690330-4811), vice ordförande Mari Stensson (9310315826) och skattmästare Kari Fredheim (600118-0189) och tjänsteman Jamie Roshage
Spörndli (920402-4443) tecknar förbundet var för sig.

att

alla firmatecknarna har var för sig rätt att teckna förbundet, för belopp upp till 50.000
kr, för högre belopp fodras två teckningsrättinnehavare.

att

attesträtten fastställs till ordförande Jonas Gustafson, vice ordförande Mari Stensson,
skattmästare Kari Fredheim samt Jamie Roshage Spörndli.

§6 Förbundsstyrelsens arbetsordning och resepolicy
Ordförande Jonas Gustafson går igenom gällande resepolicy och arbetsordning.
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Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Förbundsstyrelsen
att

reseersättning utgår i enlighet med Skatteverkets norm för skattefri ersättning,
för nuvarande 18,50 kr/mil. Bilresor under 50 km ersätts inte.

att

redan fastställd arbetsordning gäller fram till annat beslut är taget.

§7 Kommittéer och andra arbetsgrupper
Förbundsstyrelsen för en kort diskussion kring behovet av kommittéer under kommande år och
konstaterar att det inom Svenska Racerbåtförbundet inte behövs några fasta kommittéer för tillfället
men att arbetsgrupper kan bli aktuellt framöver, för exempelvis bevarande av historia eller liknande.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

inte tillsätta några kommittéer.

§8 Nästa möte
Ordförande kallar till möte vid behov.

§9 Övriga frågor
Inga övriga frågor är anmälda till mötet.

§10 Mötets avslutande
Jonas Gustafson avslutade mötet.

Jonas Gustafson, ordförande

Jamie Roshage Spörndli, mötessekreterare

Erika Ohlsson, justerare
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