
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 6

2013-11-14

1. Mötet öppnades

2. Närvarande
Andreas Ekeroot,  Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, 
Maud-Henrik Jonsson

3. Val av mötesordförande
Maria M. Broman valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare
Andreas Ekeroot valdes till mötessekreterare.

5. Val av justerare
Catharina Tylleskär valdes till justerare.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med möjlighet att ändra den varefter mötet kommer på saker.

7. Nästa möte
Onsdagen den fjärde december klockan 19:30.

8. Ekonomisk rapport
Projektbidrag har betalats ut till ÖHS (Östersunds Historiska Sällskap). Det har kommit in 
landstingsbidrag från Jämtland och Västernorrland. Överlämning från förra kassören pågår, 
kvitton och liknande dokumentation är på väg från Maria till Andreas U.

9. Föregående protokoll
Inget föregående protokoll finns tillgängligt, så två stycken föregående protokoll ska gås igenom
på nästa möte.

10. Årsplanering
Årsplanering gicks igenom.



11. Level Up
Robin Östman har utbildat sig till Level Up-utbildare och vill hålla utbildningar i distriktet. Rent 
praktiskt kommer kontakter med föreningar gå genom distriktsstyrelsen, anmälningar till 
utbildningarna kommer att gå till distriktsstyrelsen och utvärdering av utbildningarna kommer 
att ske av distriktsstyrelsen. Distriktstyrelsen kommer också att hjälpa till med de praktiska 
detaljerna kring arrangerandet av utbildningsträffarna.

12. Årsmötesplanering

Deadline Vad som ska göras och hur Ansvarig

131204 Ta fram förslag på när mötet ska börja och var mötet ska vara. 

Styrelsen tycker just nu att Gamla Tingshuset i Östersund är en bra 

plats och att klockan 14 är en bra starttid.

Maria

131204 Kontakta revisorerna. Maria

131204 Kontakta valberedningen. Andreas E

131204 Skicka ut kallelse. Maria

131204 Skriva möteshandlingar. 

Alla kommer skriva varsin del, Andreas E delar upp handlingarna i 

småbitar och skapar en lista på vad som behöver skrivas. 

Andreas E

140202 Publicera möteshandlingar på hemsidan Andreas E

13. Övriga frågor
a. Nyhetsbrev

Andreas Ekeroot tycker att ett nyhetsbrev med exempelvis information om Level Up-
utbildningarna och att det finns ett projektbidrag är en grymt bra ide. 

Beslut: Andreas Ekeroot skriver ett utkast som han skickar till styrelse-e-postlistan och 
när styrelsen är nöjd med det skickas det till föreningarna.

b. Slag
Maria M. Broman informerade om att det är slag 25-26 januari och att det är ballt att 
åka på slag, så hela styrelsen kan åka om de vill!

14. Mötet avslutades



_____________________________ _____________________________
Mötesordförande Mötessekreterare
Maria M. Broman Andreas Ekeroot

_____________________________
Mötesjusterare
Catharina Tylleskär
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