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Protokoll 20, Extra Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte
Datum:

2020-09-28, kl. 19.00-

Närvarande:

Återbud:

Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande
Maria Enryd, sekreterare
Anders Odhner, ledamot
Ann Movitz, kassör
Rolf Karlsson, suppleant
Lars-Göran Larsson, suppleant
Magret Selander, kansli

§ 277. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens extra telefonmöte
och öppnade därmed mötet.
Mycket har hunnit hända, vi skickade ut HD-indextexten och därefter vart det totalt kaos ute i
leden.
§ 278. Närvaro: Samtliga är närvarande.
§ 279. Förslag till dagordning:
• Inkommen skrivelse
Dagordningen godkändes.
§ 280. Val av protokolljusterare:
Valdes Anders Odhner att justera kvällens protokoll.
§ 281. Föregående protokoll:
Protokoll nr 17 är just o klart
Protokoll 19, lite omformulering kvar.
§ 282. Inkommande skrivelser:
Ink
Ett mejl från Madeleine Andréen, från sju av distrikten riktas ett misstroende votum gentemot
CS och man kräver ett extra årsmöte.
Frist tiden (30dgr) börjar löpa först när misstroendevotumet är komplett.
Skrivelsen behöver kompletteras med underskrifter från samtliga distrikt.
Det finns inga protokoll eller något från eventuella medlemsmöten ute i distrikten.
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Två sätt
- skicka tillbaka skrivelsen då den inte är komplett.
- börja förbereda inför extra årsmöte.
Hur blir det för kansliet?
Vad blir nästa steg? Vi planerar inför kommande extra årsmöte, planerar
verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar, när skall kallelsen gå ut, fastställa delegater och
antalet röster. Meddela valberedningen och revisorerna. Hur lång tid behöver revisorerna.
Ann kontaktar revisorerna, Maggan skickar protokollen till revisorerna.
CS beslutar att skicka tillbaka skrivelsen då den inte är komplett och formalia inte uppfyllt
med underskrifter samt begär att distrikten skickar in protokoll till CS.
CS författar ett nyhetsbrev som går ut till medlemmarna och förklara hur gången kan vara vid
det läge vi nu hamnar i.
§ 283. Nästa möte:
Telefonmöte den 6 oktober 2020 kl.19:00.
Möte m FS SBK, 29 oktober 2020 kl. 18:00.
§ 284. Avslutning:
Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet

Stefan Dahlgren

Ordförande

Anders Odhner
Justerare

Maria Enryd

Sekreterare

