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Protokoll	  nr	  04/2013,	  WestieAlliansen	  Konstituerande	  2013.	   Datum 
2013-02-23 

Närvarande: 
Birgitta Ekbom 
Monica Richard 
Anne-Marie Lindén 
Cathy Magnusson 
Marie Gustavsson 
	  

Ej närvarande: 
Heidi	  Brännland	  
Anneli	  Söderlund	  

  
 §1 
Mötet öppnas Ordförande Monica Richard hälsade alla välkomna till Westie Alliansens 

konstituerande mötet 2013. 
  
 §2 
Dagordning Dagordningen godkändes.  
  
 §3 
Styrelsens 
sammansättning  

Vid styrelsens konstituerande beslutades följande poster. 
Jan Lindén vice ordförande 
Cathy Magnusson kassör 
AnnMarie Lindén sekreterare 
Heidi Brännland ordinarie ledamot 
Anneli Söderlund suppleant 
Marie Gustavsson adjungerad till styrelsen 

  
 §4 
Justeringsman för 
styrelsens protokoll 

Att justera styrelsens protokoll valdes ordförande och sekreterare. 

  
 §5 

Firmateckning Till firmatecknare för Westiealliansen valdes ordförande och kassör var 
för sig.   

  
 §6 
Ansvarig utgivare Till ansvarig utgivare av WestieNytt valdes Ordförande. 
  
 §7 
Ändring av officiella 
uppgifter 

Cathy skickar in uppgifterna om nya styrelsen till Bolagsverket, 
Skatteverket och Webben. 

  
 §8 
Reseräkning och 
bilersättning 

Vi använder oss av SKK:s regler. 
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 §9 
Arbetsutskott Monica, Cathy och AnnMarie ingår i AU. 
  
 §10 
Telefonersättning Beslutades att styrelsen avstod telefonersättning.  

 
 §11. 
Kommittéansvariga AUK eller AK-UK; Styrelsen bordlade frågan till ordinarie telefonmöte 

den 27 feb. 
Utställning; Sammankallande är Nicke Sevemar. 

 §12. 
Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte sker den 27 februari. 
 §13 
Mötet avslutas Monica tackade alla och hoppas på bra kommunikation framledes. 
	  
	  
	  
	  
…………………………………….. ………………………………………. 
AnnMarie Lindén Monica Richard 
Sekreterare Ordförande 
 


