
 

 

Protokoll fört vid VLN sammanträde 

Tid: 170408 14.00-14.45    

Plats: Umeå, Ordenshuset direkt efter årsmötet med VLN 

 

Närvarande: Bertil Forsberg, Björn Hansson, Carina Granberg, Tina Engström, Margot Asplund 

och Kerstin Sjöström  

 

  

 

§ 25. Öppnande  

         Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 26 Val av justeringsperson 

        Styrelsen utsåg Björn Hansson till justeringsperson. 

 

§ 27 Godkännande av föredragningslista 

        Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.  

 

§ 28 Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll   

  Föregående protokoll hade sänts ut till alla ledamöter. Protokollet lades till handlingarna. 

  

§ 29 Konstituerande  

        Tidigare under årsmötet valdes Bertil Forsberg till ordförande och Carina Granberg till kassör        

för VLN:s styrelse. Styrelsen beslutade vidare att utse:  

- Ann-Marie Lindgren till vice ordförande.  

- Kerstin Sjöström till sekreterare. 

- VLN har två representanter i ANDT-samrådsgrupp. Vi för ett resonemang om vilka som 

ska vara våra representanter. Frågan kommer upp igen på nästa möte. 

 

§ 30 Firmatecknare/Kontotecknare  

        Val av firmatecknare. Styrelsen beslutade: 

        att till firmatecknare för Västerbottens läns nykterhetsförbund, med 

organisationsnummer 894001-6499, 

utse ordförande Bertil Forsberg 561002-8598 och   

 kassör Carina Granberg 660201-8605.  

att  dessa tecknar VLN:s firma två i förening.            

att  beslutet förklaras omedelbart justerat.    

Val av kontotecknare. Styrelsen beslutade:                             

att rätt att teckna konto 651155-4 hos Nordea ges till Åke Eriksson, 451013-8599,

 kassör Carina Granberg, 660201-8605 och ordförande Bertil Forsberg, 561002-8598. 

att dessa tecknar kontot var för sig.          

att beslutet förklaras vara omedelbart justerat.  

  

         



 

§ 31 Gemensamma aktiviteter Folknykterhetens vecka                                                             

Björn Hansson har tagit initiativ till att VLN, IOGT-NTO Umeåregionen och NBV Norr    

bjuder in den samlade nykterhetsrörelsen till en ”Upptakts-träff” onsdag 3 maj kl 18.00. Detta 

för att informera varandra om vilka aktiviteter som planeras inför Folknykterhetens vecka. 

Styrelsen beslutar:                                                      

att  VLN sponsrar en gemensam annons inför Folknykterhetens vecka.                             

att  undersöka om det är möjligt att hyra Kakmonstret, under Folknykterhetens vecka för    

 gemensamma aktiviteter.     

§ 32 Nästa möte                               

Nästa styrelsemöte blir 11/5 kl 18.00. De som har möjlighet träffas 17.00 på Kakmonstret där 

vi börjar med att äta mat tillsammans. Sedan fortsätter vi med möte på Ordenshuset kl 18.00. 

                                                                              

                                              

        

 

 

                                              

Bertil Forsberg           Kerstin Sjöström                       Björn Hansson      

Ordförande           Sekreterare                                Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 


