PROTOKOLL konstituerande möte i Svenska Afghanistankommitténs styrelse
Tid: Lördagen den 29 maj 2021, kl 15.30-16.00.
Plats: Teams
Närvarande:

Bengt Ekman
(Ordförande)
Anders Fänge
Azadeh Rojhan Gustafsson
Shirin Persson
(Suppleant)
Anders Rosén
(Vice Ordf)
Annika Schabbauer
Karl Torring
Abdurrahman Toryalay
Lars Wennberg

Frånvarande:

Lena Eriksson Åshuvud
Anna-Karin Johansson

(Suppleant)

Dessutom närvarande:

Andreas Stefansson
Klas Bjurström

(Generalsekreterare)
(Senior Strategic Advisor)

1. Mötets öppnande. Beslutsförhet
Mötet öppnades av ordförande Bengt Ekman som hälsade alla välkomna till den nya styrelsen.
Konstaterades att styrelsen var beslutför.

2. Val av justerare
Beslöts

att utse Azadeh Rojhan Gustafsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordning
Beslöts

att fastställa den utdelade dagordningen.

4. Firmatecknare
Beslöts
att återkalla alla tidigare beslut rörande firmatecknare för Svenska Afghanistankommittén i Sverige
och Europa;
att utse Andreas Stefansson som firmatecknare för Svenska Afghanistankommittén, enskilt för
åtaganden upp till och med 10 miljoner SEK;
att utse Bengt Ekman, Anders Rosén och Anders Fänge att teckna firma två i förening för åtaganden
upp till och med 10 miljoner SEK;
att utse Bengt Ekman, Anders Rosén, Anders Fänge och Andreas Stefansson (GS), varav en ska
vara GS, att teckna firma två i förening för åtaganden överstigande 10 miljoner SEK;
att delegera åt SAKs generalsekreterare Andreas Stefansson att ge fullmakt åt personal inom
respektive ansvarsområde att hantera Svenska Afghanistankommitténs post-, bankgiro och
bankkonton samt postförsändelser;
att beslutet gäller från 2021-05-29;
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Separat beslut om firmatecknare bifogas protokollet.

5. Nästa möte
Det första mötet med nya styrelsen hålls lördagen 12 juni, kl 09.00-15.00. Kallelse kommer vanligen två
veckor innan möte och handlingarna på fredagen en vecka innan mötet.
Beslöts

att styrelsen möts lördagen 12 juni, kl 09.00-15.00.

6. Övriga frågor
Styrelsen gjorde en kort runda med presentationer. Bengt Ekman presenterade kort föreslagna mötesdatum
det kommande året. Förslaget delads med styrelsen direkt efter mötet för information men ärendet ligger
för beslut den 12 juni.
Klas Bjurström kommer att bjuda in den nya ledamöterna till en introduktion om SAK, där
organisationens huvudsakliga arbetsområden, ekonomi och något om historien gås igenom. Samtliga i
styrelsen kommer inom kort att få ett mail med gällande centrala styrdokument.

7. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Klas Bjurström
Justeras:

Bengt Ekman

Distr: Styrelse, revisor, fören.rev. valber.ordf, CD KMO, SMO

Azadeh Rojhan Gustafsson
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