
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Onsdagen den 30 oktober 2013, klockan 18.00.   

Plats:  Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.  

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

 

§ 13242 Tecknande av avtal om webbtjänster för 2014. 

 

 Under överläggningen med styrelsen den 2 oktober framkom följande. 

 

 Styrelsen har ett optimalt och väl fungerande samarbete med Johan Blomqvist, 

  Webbochform.se. Sekreteraren redogör för det avtal om webbtjänster som 

  tecknats för verksamhetsåret 2013 och som löper ut vid årsskiftet 2013. Avtalet 

  skall vara uppsagt och/eller för omförhandling senast den 31 oktober 2013. 

 

 Ordföranden redogör för den situation som uppkom förra året, då Johan 

  Blomqvist förbisåg, att säga upp avtalet i rätt tid för omförhandling. 

 

För att undvika att detta sker även detta år, så är det ledamöternas uppfattning att 

sekreteraren skall genom mail påkalla Johan Blomqvist, att om omförhandling 

skall ske inför verksamhetsåret 2014, så måste sådan omförhandling av ena eller 

båda parterna påkallas före den 31 oktober 2013. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraen i uppdrag att översända beslutsparagraf 13230 till Johan 

Blomqvist, WebbochForm.se 

 

 



Vid dagens överläggning den 30 oktober 2013 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren har på uppdrag av ordföranden fört diskussioner via mail med 

Johan Blomqvist vid WebbochForm.se, som finns i diariet 2013-10-11. 

 

 I enlighet med förda diskussioner har sekreteraren upprättat ett förslag till avtal, 

som Johan Blomqvist godtagit och som har bifogats kallelsen till dagens 

överläggning. Avtalet för webbtjänster är förlängt på ett år och på samma 

ekonomiska villkor som gäller för 2013 med undantag av att fakturering från 

WebbochForms.se sida sker en gång per kvartal i efterskott istället för 

månadsvis. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra till presidiet att teckna nytt avtal om webbtjänster för 2014 med 

WebbochForm.se i enlighet med det avtalsförslag som tillsänts ledamöterna 

inför dagens styrelsesammanträde. 

 

 

 

 

 


