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Protokoll till extrainsatt styrelsemöte , 2020-01-21 
 
§1 Mötets öppnande  
Vice ordförande Cattis Zachariasson öppnar mötet 
 
§2Medgivande: Samtliga deltagare ger sitt medgivande om att delta med namn 
 
§3 Val av sekreterare och justeringsperson  
Sekreterare: Ami Tingström 
Justerare: Cattis Zachariasson, Cecilia Carlbom Widén 
Närvarande:, Cathrine Eklöf, Ami Tingström, Christer Carle, Cattis Zachariasson, Cecilia 
Carlbom Widén, Pia Widerberg  
Klubbens Kassör Matilda Rendle närvarar också under hela mötet 
Frånvarande: Pernilla Fahlén 
 
 
§4 Gällande arbetet med årsmöteshandlingarna 
 
Detta är ett extrainsatt styrelsemöte där samtliga i styrelsen är kallade tillsammans med 
klubbens kassör för att gå igenom ekonomi och årsmöteshandlingar inför kommande årsmöte 
den 8/2 på Nacka BK. 
 
Under framtagandet av årsmöteshandlingarna har det framkommit att klubben hyr ett 
förråd i Västerås utan något styrelsbeslut på detta. Initialt är det sagt att förrådet ska 
delas med föreningen Älvräddarna och dessa ska stå för halva hyran som uppgår till ca 
1000kr/månaden. (988kr/ månaden för 2019 och 1029kr/månaden 2020). 
 
 I början av 2019 skickades en faktura ut för halva hyran av förrådet sept/okt/nov/dec 
2018 till Älvräddarna som är obetald. Efter årsmötet i februari 2019 får klubbens nya 
kassör ingen information om fortsatt fakturering till Älvräddarna varpå 
förrådskostnaden uppgått till ca 12.000 under verksamhetsåret 2019 för 
Pinschersektionen. I skrivande stund har varken styrelsen eller kassören fått ta del av 
avtal gällande förrådshyran eller avtalet mellan Pinschersektionen och Älvräddarna som 
stöd för fakturering.  
 
Det har också framkommit att klubben har ett gammalt pg-konto som inte kassör haft 
tillgång till. Kontot hade vid årsskiftet 2018/2019 ett saldo på 205,81 kr men har nu ett 
minussaldo på 1434,91 kr pga av bankavgifter och räntor.  
 
Detta gör att det förväntade ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2019 är sämre 
än förväntat. Styrelsen ger kassören i uppdrag att avsluta det gamla PG-kontot och lösa 



den aktuella skulden så snart som möjligt. Kassören har också framställt en faktura till 
Älvsräddarna för halva hyran av förrådet under 2019.  Vidare arbetar styrelsen för att 
undersöka och få in underlag på avtal med förrådsuthyraren och Älvräddarna för att 
kunna avsluta hyresavtalet så snart som möjligt då annat gratisalternativ erbjudits 
klubben för förvaring.  
 
 
§5 Mötet avslutas  
 
 
 
Mötesordförande Justerare 
Cattis Zackariasson Cecilia Carlbom Widén 
  



 
 
 
 
 
 
 


