Protokoll för IOGT-NTO Mellanstads framtid, Mellanstad – 2011-06-15

Protokoll för uppstartsmöte för
IOGT-NTO Mellanstads framtid
Datum: 2011-06-15
Plats: Hemma hos Hannes Holmstedt, Mellanstad
Närvarande: Anna Alm, Bengt Bergman, Cecilia Carlsson, Daniel Dunge, Emelie Eriksson,
Fatima Fahra, Georgio Grönvall, Hannes Holmstedt, och Örjan Öberg, distriktskonsulent.
§ 1 Öppnande
Mötet förklarades öppnat.
§ 2 Val för mötet
Mötet beslutade
att
välja Daniel Dunge till mötesordförande,
att
välja Emelie Eriksson att skriva dagens protokoll,
att
välja Cecilia Carlsson till justerare.
§ 3 Presentationsrunda
Alla fick möjlighet att presentera sig för varandra.
§ 4 Beslut om att starta en IOGT-NTO-förening
En diskussion om intresset att starta förening fördes och vi pratade om vilken typ av
verksamhet som vi ska ha.
Mötet beslutade
att
vi startar en lokalförening inom IOGT-NTO,
att
föreningen ska heta IOGT-NTO Mellanstads framtid,
att
föreningens verksamhetsort är Mellanstad,
att
anta IOGT-NTO:s stadgar för föreningar som föreningens egna.
att
till protokollet notera att följande personer ska vara medlem i den nystartade
IOGT-NTO Mellanstads framtid; Anna Alm, Bengt Bergman, Cecilia Carlsson,
Daniel Dunge, Emelie Eriksson, Fatima Fahra, Georgio Grönvall och Hannes
Holmstedt.
§ 5 Val av styrelse och revisor
En sondering gjordes över vilka som ville sitta i styrelsen.
Mötet beslutade
att
välja Anna Alm till ordförande,
att
välja Bengt Bergman till vice ordförande,
att
välja Cecilia Carlsson till kassör,
att
välja Fatima Fahra till sekreterare,
att
välja Hannes Holmstedt till studieledare,
att
välja Emelie Eriksson och Georgio Grönvall till revisorer.
§ 6 Beslut om firmatecknare IOGT-NTO Mellanstads framtid
Mötet beslutade
att
utse styrelsen som helhet till firmatecknare, samt
att
utse Anna Alm, Cecilia Carlsson och Fatima Fahra till firmatecknare för
IOGT-NTO Mellanstad, två i förening,
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§ 7 Beslut om kontotecknare IOGT-NTO Mellanstads framtid
Mötet beslutade
att
utse Anna Alm, Cecilia Carlsson och Fatima Fahra till kontotecknare för
föreningens bankkonto och plusgiro, två i förening.
§ 8 Nästa föreningsmöte
Mötet beslutade
att
nästa föreningsmöte genomförs den 5 augusti och då ska vi ha en grillkväll
tillsammans i parken.
§ 9 Avslutning
Mötet förklarades för avslutat.

Emelie Eriksson
mötessekreterare

Daniel Dunge
mötesordförande

Cecilia Carlsson
justerare
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