PROTOKOLL FS 03/21
fört vid konstituerande styrelsemöte 2021-03-25
Närvarande

Urban Andersson, ordf.
Michael Bergman
Javier Escalante
Jane Schörling
Urban Johansson
Joanna Stassos Wolf

Adjungerad

Sarah Wennerström Cedercrona
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Mötets öppnande och val av justerare
Fastställande av dagordning
Svenska Karateförbundet, firmateckning
Svenska Karateförbundet, firmateckning bank- och plusgiro
Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser
Svenska Karateförbundets ekonomihantering, attesträtt
Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2021
Utnämning av Vice Ordförande
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 21 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Michael Bergman.
§ 22 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
§ 23 Svenska Karateförbundet, firmateckning
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael
Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar firman Svenska Karateförbundet.
§ 24 Svenska Karateförbundet, firmatecknare bank- och plusgiro
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael
Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar förbundets bank, bankgiro och plusgiro.
§ 25 Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser
Beslöts att förutom firmateckning ovan också Sarah W. Cedercrona och
förbundskoordinator Naja Rehn var för sig tecknar förbundets övriga värdeförsändelser.
§ 26 Svenska Karateförbundets ekonomihantering, attesträtt
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael
Bergman, förbundskassör, var för sig har attesträtt gällande Svenska Karateförbundets ekonomihantering. Sarah W. Cedercrona 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.
§ 27 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2021
Beslöts att Urban Andersson och Javier Escalante närvarar på mötet.
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§ 28 Utnämning av Vice Ordförande
Beslöts att utse Jane Schörling till Vice Ordförande i förbundet.
§ 29 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 30 Nästa möte
Nästa möte kommer hållas i april.
§ 31 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman
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