
Konstituerande styrelsemöte 

ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING 

Söndagen 19 maj 2012, efter årsstämman, Båkbergsgården 

 

Närvarande:  Inger Örtendahl (ordförande), Hans Mörk, Lars Lönnstedt, Solveig Svensson, 

Thomas Andersson, Ingvar Manners, Hanna Rhodin, Per-Henrik Sjöblom, Claes 

Örtendahl samt Lena Bolin (affärsföreståndare) 

 

1. Mötet öppnas 
Inger Örtendahl öppnar mötet. 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns 

 

3. Val av vice ordförande, sekreterare och kassör 

Till vice ordförande valdes Hans Mörk, till sekreterare valdes Lars Lönnstedt och till 

kassör Solveig Svensson. 

 

4. Arbetsutskott 

Liksom föregående år beslutade styrelsen att inrätta ett arbetsutskott i vilka förutom 

ordföranden ingår vice ordförande samt kassör.  

 

5. Beslut om delegationsordning 

Styrelsen beslutade att den delegationsordning som användes förra året även skall 

användas innevarande verksamhetsår. 

 

6. Beslut om firmatecknande 

På förslag av ordförande beslutade styrelsen att föreningens firma tecknas av ordföranden, 

vice ordförande och kassör i en förening om två. 

 

7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir den 8 augusti kl. 12.00 på dansbanan. Efter styrelsemötet blir det 

traditionsenlig sommarlunch. 

 

9. Mötet avslutas 

 

 

Vid pennan 

 

 

Lars Lönnstedt  

 

Justeras 

 

Inger Örtendahl 



Delegationsordning för Arholma Ekonomiska förening 

 
Beslut som normalt tillkommer styrelsen i Arholma ekonomiska förening delegeras enligt 

följande: 

 

1. Beslut som är av principiell karaktär delegeras ej. 

2. Frågor som avser förhandlingar om lön och anställningsvillkor för Föreståndaren 

delegeras till ordföranden som söker godkännande för sitt förslag i Arbetsutskottet. 

3. Frågor som avser anställning av sommarpersonal, deras lön och anställningsvillkor 

delegeras till Arbetsutskottet. 

4. Frågor som avser tecknande av avtal med leverantör  delegeras till Arbetsutskottet 

med möjlighet till vidaredelegation till Föreståndaren 

5. Frågor som avser tecknande av avtal om tjänst från Arholma handel till utomstående 

serviceproducent delegeras till arbetsutskottet. 

6. Inköp av varor för försäljning delegeras till Föreståndaren 

7. Frågor som avser löpande underhåll av fastigheten delegeras till arbetsutskottet med 

en beloppsgräns av 30.000 kronor. 

8. Frågor som avser inköp av inventarier till affären delegeras till arbetsutskottet med 

möjlighet till vidaredelegation till Ordförande alternative Föreståndare. Beloppsgräns 

10.000 kronor. 

 

Beslut som tillkommit enligt denna delegationsordning skall anmälas på närmast följande 

styrelsesammanträde. 

 

 

Denna delegationsordning har beslutats av styrelsen för Arholma Ekonomiska förening den 

19 maj 2012. 

 


