
Kreativa Team UF

Datum
Tisdag den 13 september 20x1.

Tid
Klockan 18.00.

Plats
Sal 145, Gymnasieskolan, 252 45 Helsingborg.

Närvarande,
Petra Ståhl.
Peder Green.
Malin Tullskog.
Stefan Rothoff.

Protokoll

§1 - Mötet öppnas
Någon frivillig/utsedd person väljer att öppna mötet. Oftast är det den person 
som senare blir vald till mötets ordförande … men det behöver inte var så.

§2 - Val av mötesordförande
Här väljer ni den person som ska driva mötet efter framtagen och utskickad 
agenda. 

Petra Ståhl valdes till mötets ordförande.

§3 - Val av sekreterare
Här väljer ni en person som ska justera  det protokoll som sekreteraren 
skrivet. 

Peder Green valdes till sekreterare.

§4 - Val av justeringsman-/kvinna
Här väljer ni två personer som ska  justera dagens protokoll, d v s det 
protokoll som sekreteraren skrivet. Observera att även dessa personer måste 
ta anteckningar för att kunna  verifiera  att sekreterarens tankar är samma 
tankar som mötet kom överens om.

Till justerare valdes ordföranden och Stefan Rothoff.

§5 Bildandet av UF-företaget
Här beslutar ni om att bilda UF Företaget per ett specifikt datum. 

§6 Firma
Här beslutar ni om att söka/anta firmat [namnet] UF Företaget.
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§7 Företagsledning
Här beslutar ni om vilka  personer som  ska ingå i företagets ledning och vilka 
befattningar de ska inneha, 

VD - Petra Ståhl, 930617-0244.

Ekonomichef - Peder Green, 931212-3471.

Marknadschef - Malin Tullskog, 940923-1268.

Personalchef - Stefan Rothoff, 930501-3374.

För att det inte ska uppstå några missförstånd ska ni ange  både personens 
namn och hans/hennes och personnummer efter namnet.

§ 8 – Bolagsordning
Här tar ni beslut om att godkänna bilagda [bifogade] bolagsordning.

§9 Mötets avslutas
Mötet avslutades av ordföranden Petra Ståhl som önskade alla en fortsatt 
trevlig dag.

Helsingborg tisdag den 13 september 20x1

Vid protokollet

 
Peder Green

Justeras

   
Petra Ståhl Stefan Rothoff
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