
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 
 
 
Skästra Byaförening 
Konstituerande styrelsemöte 2019-04-22 
 
 
 
Närvarande: Birgitta Svärd, Sten Jonsson, Nina Fällström och Rolf Fällström. 
 
1. Mötets öppnades av ordförande Birgitta Svärd och alla hälsades välkomna. 
 
2. Till justeringsmän valdes Sten Jonsson och Nina Fällström. 
 
3. Konstituerande styrelsemöte. 
Följande poster beslutades: 
Ordförande Birgitta Svärd på ett år. 
Kassör Sten Jonsson på ett år. 
Sekreterare Rolf Fällström på ett år. 
Ledamöter: 
Nina Fällström på ett år. 
Nathalie Häll sitter kvar ett år. 
Valberedning 
Roland Persson sitter kvar ett år. 
Kjell-Ove Persson valdes på två år 
 
4. Mötet beslutade att ordförande Birgitta Svärd med personnummer 660311-7547, och 
kassör Sten Jonsson med personnummer 481212-7555, får teckna föreningen var för sig och 
företräda föreningen i följande angelägenheter i Swedbank och samtliga dotterbolag i 
Swedbankkoncernen och underteckna erforderliga handlingar.  
Att teckna avtal om Föreningspaket och däri ingående tjänster och produkter. 
Att ingå avtal om följande tilläggstjänster: 
• e-bokföring – grundtjänst. 
• Automtisk prickning av inbetalningar. 
• Fakturering. 
Beslutet innefattar rätt: 
• Att var för sig öppna konton för insättningar och uttag genom Internetbanken, giro, 
bankkort eller Telefonbanken. 
• Att var för sig för föreningens räkning ingå avtal om Internet, giro, bankkort eller 
Telefonbank. 
• Att för egen räkning ta emot bankkort, internetdosa och kod till Telefonbanken. 
• Att var för sig lösa in checkar och postväxlar. 
• Att var för sig omplacera föreningens medel. 
• Att var för sig försälja eller på annat sätt förfoga över. 
 



Föreningen tilldelar även Jakob Silén att ha kvar tillgång till den del av byaföreningens konto 
som är avsatt för renovering av byaföreningens eldpallkoja, företagskonto med nr X8129-
9,43764448-7 
 
5. Övriga frågor. 
Vilka bidrag kan vi söka. 
Kommunen, driftskostnader. Före 1 maj 2019. 
Leader, Utveckling Hälsingebygden. Fonder EJFLU och ESF, söka bidrag för färdigställande av 
eldpallkojen samt röja för öppna upp landskapet. 
Vindkraftpengar, söka bidrag för färdigställande av eldpallkojen samt röja för öppna upp 
landskapet. 
Röjardagen 15 juni, fokus att städa i och runt eldpallkojan. 
 
6. Mötet avslutades. 
 
 
 
-----------------------------------   ----------------------------------- 
Birgitta Svärd, mötesordförande  Rolf Fällström, mötessekreterare
 . 
 
 
Justeringsmän 
 
 
-----------------------------------   ----------------------------------- 
Sten Jonsson    Nina Fällström . 
 
 
 


