
Dagordning konstituerande styrelsemöte 7 mars 2021 
Malmö Beachvolley Club  
 
Adress: Digitalt möte på Zoom 
Söndag 7 mars 
tid: kl 17:00 
Närvarande: Malin Åkerberg, Tomas Kesek, Regina Munthe, Hanna Jisser, Annika 
Rasmusson, Elin Mattsson, Litza Bäckström, Linn Tholén, Therese Hågerup, Emma 
Henriksson, Karl Bacos 
Sekreterare: Hanna Jisser 
Ordförande: Karl Bacos 
Justerare: Malin och Karl 
 
§1. Mötets öppnande 
 
§2. Godkännande av dagordning 
Enstämmigt ja. 
 
§3. Konstituering 
 
Ordförande: Karl Bacos 
Kassör: Annika Rasmusson 
Sekreterare: Mariell Nyman 
IT, Kommunikation och sponsring: Therese Hågerup 
Träningsansvarig: Malin Åkerberg 
Träningsansvarig: Tomas Kesek 
Tävlingsansvarig och licens: Elin Mattsson 
Tävlingsansvarig och licens: Emma Henriksson 
Barn & Ungdom: Regina Munthe 
Barn & Ungdom: Linn Tholén 
 
Suppleant 1: Niklas Johansson 
Suppleant 2: Vegar Limstrand 
Suppleant 3: Johanna Falk 
  
Valberedning: Peggy Thornström, David Strand, Linnea Ranch 
 
Revisor: Sofi Häckter 
 
3.1 Val av firmatecknare 
Ordförande Karl Bacos 
Kassör Annika Rasmusson 
 
Vid konstituerande möte valdes, förutom nuvarande ordförande Karl Bacos, Annika 
Rasmusson till firmatecknare och äger rätten att teckna föreningen, gemensamt två i 
föreningen.  



Vidare beslöts i bankärende, så äger Annika Rasmusson rätten att teckna föreningens firma 
var för sig.  
 
3.2 Val av vice ordförande  
Tomas Kesek 
 
3.3 Presentation av samtliga styrelsemedlemmar 
Styrelsemedlemmarna, nya och gamla presenterar sig kort 
 
§4. Styrelsens uppdrag enligt stadgarna och arbetsbeskrivning 
Vem gör vad och när? Går igenom det som beskrivs i stadgar och arbetsbeskrivningar, 
årshjul på årets aktiviteter och hur Asanas fungerar. Sittande styrelsemedlemmar berättar 
kortfattat om vad vi gör och går igenom mer djupgående till kommande träffar/workshop. 
Under fliken för årsmöte 2022 finns ett dokument som heter förslag till ändringar, där man 
kan fylla i nya förslag/funderingar. Alla går in och tittar i arbetsbeskrivningar och ser till att 
det finns endast en som gäller. 
 
Länk till stadgar: https://drive.google.com/drive/folders/0B7Q8ukNfZ3CLREVTNUVvZlo5ZzQ 
Länk till arbetsbeskrivningar: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B7Q8ukNfZ3CLfjJCeHRSNHd0RjVhN0dxVXZNS3p1
WkFKMERxWnVoRENBeDR2ekstZnNzbHc 
 
§4.1 Beslutsfattande och förankring 
Sker på årsmötet. Styrelsen tar operativa beslut. Idag har vi totalt tio ordinarie medlemmar 
och tre suppleanter. Vi godkänner digital närvaro om man inte kan vara med fysiskt. 
Ordförande har utslagsrösten. 
 
§5. Överlämning 
Då det konstituerande mötet sker digital sker även överlämningen separat vid avtalad tid.  
 
§6 Administrativt 
6.1 Arbetsbeskrivningar 
Beskrivningarna ska läsas igenom för att veta vad som eventuellt behöver ändras vid 
framtida workshop 
 
6.2 Vår kommunikation: Genomgång och användningsområde för av IdrottOnline (för 
närvaroregistrering och fakturering bla), facebook (3 sidor), Gmail (märkning och arkivering) 
och driven (innehåll och dokumentation) där man gärna kan vara inloggad med sitt eget 
google konto. Vid edit av anmälningsformulär kan det vara bra att koppla på privat/incognito 
mode. Policy för svarstid på våra olika kommunikationsplattformar är sagt till 48 timmar. Nya 
medlemmar installerar whatsapp-appen och alla nya läggs till i facebookgrupperna. Undvik 
kommunikation via privat messenger i den mån det går, det är lättare att hålla reda på frågor 
och hantering/status via mejlen. Fördelning av mindre/större frågor tas vidare till diskussion i 
kommande workshop. 
 
6.3 Inlogg & lösenord 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7Q8ukNfZ3CLREVTNUVvZlo5ZzQ
https://drive.google.com/drive/folders/0B7Q8ukNfZ3CLfjJCeHRSNHd0RjVhN0dxVXZNS3p1WkFKMERxWnVoRENBeDR2ekstZnNzbHc
https://drive.google.com/drive/folders/0B7Q8ukNfZ3CLfjJCeHRSNHd0RjVhN0dxVXZNS3p1WkFKMERxWnVoRENBeDR2ekstZnNzbHc


Ändras av Mariell varje år. 
 
Länk till lösenord och inlogg: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RdwFh9Ln8ABwoh66vnyy9Urt4PBxPLsFsXX8lCd
yp6k/edit?usp=drive_web&ouid=114845724388373257043  
 
6.4 Stadgar 
Läses inför workshopen. Ordförande skickar den senaste versionen till alla nya 
styrelsemedlemmar. 
 
Åsikter från medlemmarna under årsmötet: 

● Fler planer togs upp som önskemål från flera medlemmar. Ett par medlemmar 
undersöker frågan vidare 

● Nedröstad förslag till ändrat arvode 
 
 
Justerat: 
Malin Åkerberg 2021-03-07 
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