
Protokoll för styrelsemöte i föreningen SNUS 2022-09-15

1. Mötet öppnades

Mötet öppnades av föreningens ordförande Patrik Fältström.

2. Val av mötesordförande

Till Mötesordförande valdes Patrik Fältström.

3. Val av mötessekreterare

John Angelmo valdes som mötessekreterare.

4. Slutgiltig tillsättning av styrelseledamot och suppleant till
TU-stiftelsen

Patrik föreslår en alternativ process:

Patrik skriver till medlemmarna att styrelsen är nöjd med det
arbete Jan och Magnus gjort, och därför ser framför sig att
Jan tillsätts som styrelseledamot och Magnus som suppleant
fram till 2023-12-31.

Medlemmar som vill ge input skickar det inom två veckor till
John <john@veidit.net> eller Niklas <niklas@flisanetwork.se>.

Om två veckor när tidsfristen går ut så tar John och Niklas ett
möte och meddelar styrelsen om det uppkommit anledning
för styrelsen att inte välja Jan och Magnus, och om så är fallet
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vad John och Niklas föreslår till styrelsen vad nästa steg ska
vara.

SNUS styrelse tar nytt möte om c:a tre veckor för att gå
vidare i valet.

Övrig generell feedback skickas till <board@snus.se> eller
medlemslistan <medlem@snus.se>.

5. Jonas Lejon frågar om höstkonferens tillsammans med
ISOC-SE och SNUS

Styrelsen säger inte nej till att vara aktiv i höstkonferensen
men ingen i styrelsen har tid att driva eller skapa en
konferens. Patrik meddelar Jonas SNUS intresse i form av
monetärt stöd och medverkan till innehåll av programmet.

6. En ny epost-lista skapas för att aktivera yngre medlemmar
(våra nya suppleanter eller prospekts) i styrelsens arbete

John ansvarar för detta
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7. Övriga punkter

Pengar tas ur föreningens kassa för att finansiera
höstkonferensen i det fall det är intressant.

Möte föreslås med Mpya för att se om vi kan ha ett möte
tillsammans.

Antalet medlemmar är nu ca 115.

Vi har c:a 240k SEK i kassan varför vi inte ser någon
anledning att idag ta beslut om ändrad inriktning men vi har
inte oändligt med pengar på banken.

8. Patrik förklarar mötet avslutat.

Närvarande: Patrik (ordförande), Jan (vice ordförande), Niklas, John
(sekreterare) och Magnus (justeringsman)

Patrik Fältström John Angelmo Magnus Danielson
Ordförande Sekreterare Justeringsman


