
Protokoll för bildande av föreningen Tim-pendlare
1 Mötets öppnande

Isabel Dellacasa Lindberg förklarade mötet öppnat

2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare
Mötet beslutade välja Isabel Dellacasa Lindberg till mötesordförande, Per-Anders Staav till mötessekreterare och 
Lwaki Ebarasi till justerare

3 Dagordningens godkännande
Mötet beslutade om dagordningen 

4 Bildande av föreningen Tim-pendlare
Mötet beslöt sig för att bilda föreningen Tim-pendlare

5 Fastställande av stadgar
Mötet beslutade om stadgar för föreningen (se bilaga 1)

6 Val av ordförande, kassör, styrelseledamöter, revisor och valberedning
Mötet beslutade för år 2011 välja Isabel Dellacasa (XXXXXXXXXX) till ordförande, Per-Anders Staav 
(XXXXXXXXXX) till kassör samt Lwaki Ebarasi, Mattias Avelin som ledamöter. Ewa Häggkvist valdes till 
revisor för år 2011. Mötet beslöt att styrelsen utgör sammankallande för valberedning för nästa år, men att om 
möjligt ska styrelsen finna fler personer som vill delta i valberedningsarbetet.

7 Fastställande av medlemsavgift och budget
Mötet beslutade att Tim-pendlare för år 2011 ska ha 0 kr i medlemsavgift. Föreningen förväntas ha små utgifter 
och inkomster. Mötet lämnar åt styrelsen att upprätta en budget om det kommer in sponsrings stöd för att vi ska 
kunna trycka informationsmaterial eller dylikt.

8 Verksamhetsplan
Mötet beslutade att föreningen ska
*Föreningen ska värva pendlare som medlemmar
*Föreningen ska skaffa en föreningsmejl dit folk kan skicka rapporter om hur trafiken fungerar
*Föreningen ska skaffa en gemensam styrelsemejl för kunna lämna utåt
*Föreningen ska söka skapa ställen där man kan nå ut till folk som pendlar (facebook, tidningar, hemsidor...)
*Föreningen ska skapa fliers med lämpligt innehåll för att sprida information och värva medlemmar
*Föreningen ska försöka få till möten med politiker och tjänstemän på lämpliga nivåer för att uppnå resultat. 
*Föreningen ska samarbeta med andra pendlarföreningar

 9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

10 Mötets avslutande
Isabel Dellacasa Lindberg förklarade mötet för avslutat

Enköping den 2011-       -

Mötesordförande 
Isabel Delacasa Lindberg: …...................................

Mötessekreterare 
Per-Anders Staav: …................................................

Mötesjusterare 
Lwaki Ebarasi:..........................................................


