
Konstituerande styrelsemöte 
ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING 

Lördagen 13 maj 2017, efter årsstämman, Båkbergsgården 
 
Närvarande:  Inger Örtendahl (ordförande), Lars Lönnstedt, Elisabeth Forsberg, Thomas 

Andersson, Karin Bergelv, Eva Anulf, Mats Bolin, Robert Lindqvist, 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 Karin Bergelv, till sekreterare valdes Lars Lönnstedt och till 
kassör Elisabeth Forsberg. Elisabeth som styrelsens kassör arbetar med budget och 
kostnadsuppföljningar, rapporter till styrelsen. 

 
Följande arbetsfördelning beslutades: 

• Mats B, Robert Lindqvist och Thomas A bevakar fastighetsfrågor 
• Thomas deltar tillsammans med Claes Örtendahl i planering av reparationen av 

bryggan vid affärsfastigheten 
• Claes ansvarar för externa kontakter (ej leverantörer) 
• Eva har hand om medlemsregistret och kontrollerar avgiftsbetalningen 

 
4. Arbetsutskott 

Liksom tidigare år beslutade styrelsen att inrätta ett arbetsutskott i vilket förutom 
ordföranden ingår vice ordförande samt kassör.  Vid fastighetsfrågor adjungeras 
sakkunniga från styrelsen. 

 
5. Beslut om delegationsordning 

Styrelsen beslutade att den delegationsordning som använts tidigare år även skall 
användas innevarande verksamhetsår. 

 
6. Beslut om firmatecknande 

Föreningens firma tecknas, liksom tidigare år, av ordföranden (Inger Örtendahl), vice 
ordförande (Karin Bergelv) och kassör (Elisabeth Forsberg) två i förening. Lena Bolin har 
behörighet att via banken betala fakturor och flytta medel mellan konton. 
 

7. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir den lördagen 9:e september kl. 14.00 i Båkbergsgården. Det därpå 
följande styrelsemötet planeras till 2:a december kl. 14 och följs kl. 17 av sedvanlig 
julfest. 

 
9. Mötet avslutas 
 
Vid pennan  
 
Lars Lönnstedt   



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 
13 maj 2017. 
 


	Lördagen 13 maj 2017, efter årsstämman, Båkbergsgården

