
 
 
 
Protokoll konstituerande styrelsemöte 
26 september 2019, Gummifabriken i Värnamo  
 
Närvarande: 
Charlotte Arndt, Anita Linnér, Odd Berg, Åsa Spännargård, Marianne Lundahl och Anna Lindström.  
 
Förhindrade:  
Sophie Liljedahl, Hanna Sahlin och Richard Stenmark.  
 
§1 Mötets öppnande 
Åsa Spännargård hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av sekreterare 
Beslutades att välja Anna Lindström att föra protokoll under mötet.  
 
§3 Val av justerare 
Beslutades att välja Charlotte Arndt att justera protokollet. 
 
§4 Godkännande av dagordning 
Beslutades att godkänna dagordningen. 
 
§5 Konstituerande 
Styrelsens sammansättning för 2019:  
Åsa Spännargård – vald av årsmötet till ordförande (omval två år). 
Anna Lindström (omval två år). Blir kvar som sekreterare med ansvar för medlemsfrågor. 
Charlotte Arndt (invald på två år 2018). Blir kvar som webbredaktör. 
Marianne Lundahl (omval två år). 
Sophie Liljedahl (omval två år). 
Richard Stenmark (tidigare suppleant, nu vald till ordinarie ledamot ett år). 
Anita Linnér (nyval ett år). 
Hanna Sahlin (suppleant, omval ett år). 
Odd Berg (suppleant, nyval ett år). 
 
Martina Wolf utses av styrelsen som adjungerad med särskilt uppdrag som kassör i ett år. 

Revisor: Susanne Andersson  

Valberedningen består av Anna Demetriades, Karin Ovefelt och Karin Perry. 
 
§6 Val av firmatecknare 
Martina Wolf-Arehult (690523-0261) blir kvar som firmatecknare och Åsa Spännargård (640417-
1248) tar över som firmatecknare från Elizabeth Malmquist. Beslutades att Martina och Åsa var för 
sig tecknar föreningens firma.  
 



§7 Övriga ärenden 
Diskussion om hur vi kan arbeta i styrelsen för att fördela arbetet så effektivt som möjligt. Vi behöver 
prioritera det fortlöpande arbetet med att uppdatera webbplatsen. Beslut: Odd Berg går med i 
arbetsgruppen ”Webbgruppen” där Charlotte Arndt är sammankallande. En ny webbutbildning från 
vår webbleverantör Johan Linder behöver ordnas.  
 
§8 Nästa styrelsemöte 
Beslutades att förlägga nästa styrelsemöte till den 9 november 2019 kl.15:00 på Kompetenscentrum 
för Psykoterapi, Liljeholmen.  
 
§9 Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla närvarande och mötet avslutades. 
 
 
__________________________________            ____________________________________ 
Mötessekreterare          Justerare 
Anna Lindström          Charlotte Arndt  
         


