PROTOKOLL FS 04/17
fört vid konstituerande styrelsemöte 2017-03-11
Quality Hotel Globe, Stockholm
Närvarande

Urban Andersson, ordf.
Jadranka Plese
Michael Bergman
Javier Escalante
Jane Schörling

Anmält förhinder
Adjungerad

Bo Frejdh
Sarah Wennerström
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Mötets öppnande och val av justerare
Fastställande av dagordning
Svenska Karateförbundet, firmateckning
Svenska Karateförbundet, övriga värdeförsändelser
Svenska Karateförbundet, ekonomihantering och attesträtt
Svenska Karateförbundet, beloppsgräns för inköp
Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2017
Representation Riksidrottsmötet 2017
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 50 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Jane Schörling.

§ 51 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 52 Svenska Karateförbundet, firmateckning
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael
Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar firman Svenska Karateförbundet.

§ 53 Svenska Karateförbundet, övriga värdeförsändelser
Beslöts att förutom firmateckning ovan också Sarah Wennerström och Elisabeth Nyman, var för sig
tecknar förbundets övriga värdeförsändelser.

§ 54 Svenska Karateförbundet, ekonomihantering och attesträtt
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael
Bergman, förbundskassör, var för sig har attesträtt gällande Svenska Karateförbundets ekonomihantering. Sarah Wennerström äger rätt att förattestera räkningar för vidarebefordran till Ekonomiavdelningen så att betalning och bokföring kan ske i tid, samt själv utföra betalning av kostnadsersättningar,
i dessa fall skall efterattest ske enligt föregående stycke.
§ 55 Svenska Karateförbundet, beloppsgräns för inköp
Beslöts att varje budgetenhet själva hanterar och ansvarar för sina inköp inom ramen för den budget
Årsmötet fastställt. Vid budgeterade inköp gäller fastställda budgetposter som beloppsgräns, vid ej
specifikt budgeterade inköp gäller en beloppsgräns om 10 000 kr för enskilda inköp, inköp över denna
gräns skall i sådana fall godkännas av förbundsordförande eller förbundskassör. Avser inköpet, enligt
föregående mening, styrelsens egen budget skall inköpet godkännas av styrelsen.
§ 56 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2017
Beslöts att Michael Bergman och Sarah Wennerström närvarar på mötet.

§ 57 Representation RIM 2017
Beslöts att Urban Andersson, Jadranka Plese, Sarah Wennerström och Jane Schörling närvarar på
mötet. Elisabeth Nyman och Bo Frejdh utses som suppleanter.

§ 58 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 59 Nästa möte
Datum bestäms senare

§ 59 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.
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