Protokoll fört vid VLN styrelsesammanträde
Tid: 180306 18.00 – 20.45
Plats: Ordenshuset, Umeå Götarummet
Närvarande: Bertil Forsberg, Tina Engström, Björn Hansson, Kerstin Sjöström, Margot Asplund
Ann-Marie Lindgren och Carina Granberg.
Ej närvarande (meddelat förhinder): Carl-Axel Hedström
Vi började med att äta en lättare middag tillsammans med IOGT-NTO Umeå på deras after work
kväll som de har den första tisdagen varje månad.
§ 11

Öppnande
Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 12

Val av justeringsperson
Mötet utsåg Margot Asplund till att justera protokollet.

§ 13

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

§ 14

Protokoll från 180131
Protokollet från det föregående mötet godkändes och lades till handlingarna.

§ 15

Årsmötesförberedelser
- Valberedningen
Mats Lundström, valberedningen, redogjorde för det pågående
valberedningsarbetet. Vid föregående årsmöte blev det beslutat att MHF och Blå
Bandet skulle utse ledamöter till valberedningen. Det har inte kommit in några
förslag från dessa organisationer så Mats har hittills varit själv med
valberedningsarbetet.
Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande, som väljs för ett år, plus 6
eller 8 ledamöter, som väljs på sådant sätt att hälften av ledamöterna väljs
vartannat år.
Björn Hansson, Carina Granberg, Tina Engström och Margot Asplund är valda
även för 2018.
Mandatet går ut för Kerstin Sjöström, Bertil Forsberg, Ann-Marie Lindgren, CarlAxel Hedström samt vakant plats (MHF). Det förs en diskussion om tänkbara
personer till styrelsen. Valberedningsarbetet fortsätter.

-

-

Representation
Vid årsmötet har varje ansluten medlemsorganisation rätt att representera med två
ombud för varje påbörjat 500 tal medlemmar, dock inte fler än sju ombud per
organisation.
En diskussion i styrelsen angående representationen till årsmötet. Förslag:
att
vi lägger ett förslag till årsmötet om att styrelsen ska se över om det är
möjligt att ändra när det gäller ombudsrepresentationen till årsmötet så
att det är möjligt att få flera ombud till årsmötet.
Styrelsens verksamhetsberättelse
Vi går igenom verksamhetsberättelsen.
Styrelsens förslag till budget och arbetsplan
Vi går igenom förslag till budget och arbetsplan.
Styrelsen beslutar:
att
lämna verksamhetsberättelse, budget och arbetsplan som förslag till
årsstämman.
att
när det gäller arbetsplanen så ska den diskuteras mera i detalj efter
årsmötet.

§ 16

Seminarium inför valåret
Vi beslutar att vi ska göra en speciell inbjudan till seminariet ”Inför valåret” som
kommer att hållas innan årsmötet. Mattias Rosendahl inleder med en presentation av
NBV:s material inför valåret. Ann-Marie gör en inbjudan och skickar ut till
organisationerna

§ 17

Rapporter
Ann-Marie rapporterar från Länssamrådsgruppen ANDT sammanträde den 27/2.
.

§ 18

Nästa styrelsesammanträde
Beslutades att nästa styrelsemöte blir i samband med årsmötet den 17/3.

§ 19

Avslutning
Ordförande Bertil tackade alla för visat intresse och avslutade sammanträdet.
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