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Stockholm Plats 

Ponthus Jessmor, Oscar Johansson, Anders Ödman, Annie Roos, Björn 
Jönsson, Jenny Åhs, Nanny Ytterbring, Sofia Friman 
Adjungerande: Theres Sysimetsä, generalsekreterare (GS); Sandra Karlsson, 
biträdande generalsekreterare 
Vid protokollet: Birgitta Ipsonius.  
 

 
Närvarande 

 
Ordförande Ponthus Jessmor öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1  
Öppnande av mötet 
 

BESLÖT 
att godkänna föredragningslistan 

 

§ 2  
Föredragningslista 

BESLÖT 
att utse Anders Ödman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 3  
Val av 
justeringsperson 

BESLÖT 
att  godkänna föregående protokoll vid konstituerade mötet 31/10 och 

lägga föregående protokollet till handlingarna.  
 

§ 4  
Föregående protokoll 

BESLÖT 
att genomföra tre fysiska möten och fyra digitala möten under våren.  

Nästa möte blir 8/12 19.30 därefter 15/12 20.30.  

§ 5 Information 
 

BESLÖT 
att godkänna riktlinjerna angående förlorad arbetsinkomst. 

§ 6 Beslutsärende 
Förlorad 
arbetsinkomst 

BESLÖT 
 
att förbundets firma tecknas av styrelsens ledamöter i förening eller av 

förbundsordförande Ponthus Jessmor, förbundskassör Oscar 
Johansson och generalsekreterare Theres Sysimetsä, dock minst två i 
förening. 

 
att gällande löpande förvaltningsärenden tecknar generalsekreterare 

Theres Sysimetsä, ensam firma. 
 
att biträdande generalsekreterare Sandra Karlsson har samma 

behörigheter som generalsekreteraren vid generalsekreterarens 
frånvaro. 

att generalsekreterare Theres Sysimetsä kan till kansliets 

organisationssekreterare Anna Cedervall delegera förfogandet över 

bankkonton, bankgiro och plusgiro, två i förening. 

 

att utanordningsrätt/efterkontrollsrätt tillkommer förbundsordförande 
Ponthus Jessmor, förbundskassör Oscar Johansson, 

§ 7 Attestregler 
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generalsekreterare Theres Sysimetsä, dock ej för egenattesterade 
kostnader, 

 

att attesträtt tillkommer förbundsordförande Ponthus Jessmor, 
förbundskassör Oscar Johansson, generalsekreterare Theres 
Sysimetsä, 

 
att uppdra åt generalsekreterare Theres Sysimetsä att till kansliets 

organisationssekreterare Anna Cedervall delegera attesträtt. 
 
att uppdra åt generalsekreterare Theres Sysimetsä att till kansliets 

handläggare delegera kvittering av postförsändelser till NSF  
 

BESLÖT 
att bordlägga frågan.  
 

§ 8 
FS-handboken 

BESLÖT 
att godkänna delegationsordning version 4.0 

§ 9 
Delegationsordning 

BESLÖT 
att uppdra åt FK Oscar Johansson och GS Theres Sysimetsä att 

undersöka högsta möjliga arvoderingsgrad baserat på den budget som 
FM fastslagit med hänsyn till utrymme för ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 

 
att uppdra åt FK Oscar Johansson och GS Theres Sysimetsä att arbeta 

fram ett utkast på arvoderingsavtal för FO Ponthus Jessmor enligt 
Förbundsstyrelsens diskussion 

 

§ 10 
Arvodering 

BESLÖT 
att bordlägga frågan. 
 

§ 11 
Budget 2022–2023 

BESLÖT 
att uppdra åt GS, med kommunikatörernas hjälp, att söka efter 

intresserade att ingå i Idekursteamet.  
att uppdra arbetsutskottet att bereda ärendet inför nästa FS-möte.  

§ 12 
Idékurs 2022 

BESLÖT 
att Godkänna utdelning av NSF:s stora förtjänstmärke enligt ansökan. 
 

§ 13 
Ansökan NSFs stora 
förtjänstmärke 

BESLÖT 
att uppdra åt alla i FS att genomföra kursen Trygga Möten.  

§ 14 
Utbildning för 
styrelsen 
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BESLÖT 
att bordlägga frågan 
att uppdra åt Oscar att återkoppla till Storvallen.  
 

§ 15  
Ansökan för 
utveckling- och 
renoveringsprojekt 

BESLÖT 
att utse Annie Roos till kontaktperson för Usck. 
att utse Sofia Friman till kontaktperson för Rsck.  
 

 § 16  
Val av kontaktpersoner 

BESLÖT 
att ordförande och GS ska rapportera muntligt eller skriftligt till FS efter 

deltagande i olika möten eller representationer.  
 

§ 17  
Rapporter 

BESLÖT 
att utse Ponthus Jessmor, Sofia Friman, Oscar Johansson och Birgitta 

Ipsonius att ingå i FS arbetsutskott.  
 

§ 18  
Övriga frågor 

 
Ponthus Jessmor avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 
 

§ 20 
Mötets avslutande 

 
 
 
Ponthus Jessmor         Birgitta Ipsonius  Anders Ödman 
Ordförande          Sekreterare  Justerare 


