
SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för Samordningsförbundet
Härnösand - Timrå

Datum:

Plats:

Närvarande:

Närvarande ersättare:

Övriga:

Utses att justera:

Underskrifter:

2019-04-05

Timrå kommun, Terminalvägen 10

Lars Kempe, Timrå kommun
Nina Skyttberg, Hämösands kommun
Mats Höglund, Region Västemorrland
Anna Reinholdsson Lundberg, Försäkringskassan

Hans Skimmermo, Försäkringskassan
Margareta Tjärnlund, Hämösands kommun
Roberl Thunfbrs, Region Västernorrland

Anders Byquist, avgående ordforande
Conny Edelryd, revisor
Ulrika Sahlin, verkställande tjänsteman

Mats Höglund

Sammanträdesdatum
2019-04-05

Anslaget uppsatt den
2019-04-1B

Anslag nedtas den
2019-05-02

Protokollet omfattar § 30-40Förvaringsplats för protokollet är Härnösands kommun

Ulrika Sahlin
Verkställande tj änsteman

Ordförande Verkställande tj iinsteman

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsförbundets protokoll har tillkännagivits genom anslag på huvudmännens
anslagstavla
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§ 30 Mötets öppnande
Styrelsens avgående ordflorande öppnar mötet och hälsar alla välkommen. Mötet
inleds med en presentationsrunda.

§ 31 Fastställande av dagordning

S am or dningsfiirbundet b e slutar :
Att fastställa dagordningen.

§ 32 Val av justerare

S am ordningsfii rb undet beslutar :
Aff utse Mats Höglund att j?imte mötets ordfiirande justera § 30-40 i dagens
protokoll.

§ 33 Anmälan av huvudmännen om val av ledamöter och ersättare till
S amordningsfiirbundet Härnösand Timrå 2019 -04-01--2023-03-31

S um o rdningsfii rb un det b e s lutar :
Att lägga anmälan från huvudmännen till handlingarna.

§ 34 AnmäIan av huvudmän om val av revisorer

S am ordningsfi)rb undet beslutar :
Att lägga anmälan fran huvudmännen till handlingarna.
Att verkställande tjiinsteman begiir in skriftligt beslut på vald revisor av de
parter som ännu inte har låimnat in det.

§ 35 Val av ordförande i Samordningsfiirbundet Härnösand Timrå ftir perioden
2019 -0 4-0 I - 2023-03 -3 I

S um ordningsfiirbundet be slutar :
Att välja Lars Kempe till ordforande i Samordningsfiirbundet Härnösand Timrå
ftir tiden 2019-04-01 - till 2023 -03-3 l.

§ 36 VaI av vice ordftirande i Samordningsförbundet Ifärnösand Timrå ftir
perioden 2019-04-01 - 2023-03-31

S am ordningsfi rb undet b e slutar :
Att välja Nina Skyttberg till vice ordfiirande i Samordningsforbundet Härnösand
Timrå ftir perioden 2019 -04-01 tlll 2023 -03 -3 | .

§ 37 Val av firmatecknare för Samordningsförbundet Härnösand Timrå

S am o r dning sfii rb undet b e slutar :
Att till firmatecknare fi)r Samordningsforbundet Hiirnösand Timrå, i fiirening,
utse ordfilrande Lars Kempe samt vice ordfi)rande Nina Skyttberg.
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§ 38 Fastställande av delegationsordning

S um ordningsfiirbundet be slutar
Att beslut om delegationsordning tas på nästa möte, dä alla har tagit del av
ftirslaget till delegationsordning.

§ 39 Fastställande av betalningsattestanter

S am ordningsfiirb undet b e slutar :
Att utse ordfiirande och vice ordfiirande som attestanter fiir ftirbundsstyrelsen
samt utse verkställande tjiinsteman fiir attestant av administration och
verksamhet.

§ 40 Mötets avslutning
Ordfiirande ftirklarar styrelsemötet avslutat.
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