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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–10 

Tid och plats: söndag 7 juni 2020 kl. 13.00-14.00, Zoom digital plattform 

Närvarande: Magnus Burman, ordförande 
Barbro Cartwright, ledamot 
Jenny Lagerqvist, ledamot  
Henrik Agertz, ledamot 
Fredrik Schirén, ledamot 
Heidi Christensen, ledamot 
Helga Une, ledamot 

1. Sammanträdets öppnande 

Magnus förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet 

Förbundsstyrelsen utsåg Magnus till ordförande för mötet. 
Förbundsstyrelsen utsåg Helga till sekreterare för mötet. 
Förbundsstyrelsen utsåg Heidi till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet från två föregående möten (2020–8 & 9) gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Val av vice ordförande 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att välja Henrik Agertz till vice förbundsordförande. 

6. Val av kassör 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att välja Barbro Cartwright till förbundskassör. 

7. Val av sekreterare 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att välja Helga Une till förbundssekreterare. 
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8. Angående firmatecknare och attesträtt 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att Magnus Burman och Barbro Cartwright tecknar förbundets firma var för sig, samt  
att ge Magnus Burman och Barbro Cartwright rätten att var för sig attestera förbundets 

utgifter förutom egna kostnader som attesteras av den andra. 

9. Särskilt ansvariga 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att utse Henrik Agertz till webbansvarig; 
att utse Henrik Agertz till PR & kommunikationsansvarig; 
att   utse Jenny Lagerqvist till jämställdhetsansvarig; 
att   utse Heidi Christensen till inkluderingsansvarig; 
att utse Fredrik Schirén till barn och ungdomsansvarig; 
att utse Magnus Burman till utbildningsansvarig; 
att utse Helga Une till evenemangsansvarig; 
att utse Barbro Cartwright till bidragsansvarig, samt 
att utse Stefan Jansson till ansvarig för den nationella uppvisningstruppen. 
 

Vidare beslutade Förbundsstyrelsen 
att utse Magnus Burman som ordförande och Henrik Agertz som vice ordförande till ansvarig 

för hantering av alla frågor relaterad till Covid-19. 

10. Tillsättande av graderingskommitté 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att till ledamöter i graderingskommittén tillsätta sittande graderingskommitté, dvs. Maria 

Ahlström, Urban Aldenklint, Lars-Göran Andersson, Åsa Bergström, Ulf Evenås, Jan 
Nevelius, Stefan Stenudd samt Leif Sunje. 

att utse Magnus att vara förbundsstyrelsens representant vid graderingskommitténs 
sammanträden. 

11. Representanter i IAF:s & EAF:s arbetsgrupper 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att utse Fredrik Schirén till förbundets IAF & EAF Working Group koordinator. 

Dessa grupper är i ständig utveckling och styrelsen menar det kan vara bra att en person har 
den övergripande översikten för veta vilka grupper som är aktiva och hur styrelsen bäst deltar. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att utse Pia Moberg till förbundets representant i IAF Youth Working Group. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade 
att utse Jenny Lagerqvist till förbundets representant i IAF Gender Working Group. 

12. Uppföljning av förbundsstämman 

Genomgång av ändringar och tillägg till verksamhetsberättelsen 2019 samt verksamhetsplanen 
2020. 
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13. Kommande sammanträden 

Redan planerade: 

v.26 söndag 28 juni  9–11, Zoom digital plattform  

v.34 lördag 22 augusti 9–16, fysiskt, ort TBD 

v.38 söndag 20 september 9–11, Zoom digital plattform  

v.43 söndag 25 oktober 9–11, Zoom digital plattform  

v.47 söndag 22 november 9–11, Zoom digital plattform  

v.51 söndag 20 december 9–11, Zoom digital plattform  

v.3 lördag 23 januari 9–16, fysiskt, ort TBD 
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