
 

 

Styrelsemöte nr 7/2022 15 augusti 2022 via 

Teams  

Närvarande  

Camilla Haglund (CH)  

Nicklas Kullberg (NK)  

Josefin Kullberg (JK)  

Birgitta Bärnsten (BB)  

Hanna Karjalainen (HK)  

Michelle Boyle (MB)  

Ludmilla Koslow (LK)  

Frånvarande  

Marie Sandin (MS)  

Josefin Rosenlund (JR)  

Cajsa Lidbeck (CL)  

Tilde Öhman (TÖ)  

Ulrika Karlsson (UK)  

 

 

 



 

Protokoll  

1. Mötet öppnades av ordförande Camilla Haglund kl. 20.05  

2. Birgitta Bärnsten valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll  

3. Dagordningen godkändes utan ändringar  

4. Protokoll nr 6 godkändes och lades till handlingarna  

5. Rapport från  

● Ordförande: Provkört de nya trissorna som fungerar felfritt!  

● Sekreterare: Inget aktuellt.  

● Kassör: Saldot på kontot den 8/6 var 99.279,52:- och efter det har den 10/6 samt 

den 13/6 fakturorna för trissorna betalats på totalt 21.974,55:-. Saldot idag den 15/8 

är 18.108,08:- då det sen förra mötet har ankommit två mail till vår kassör med 

bedrägeri-fakturor från två olika mottagare på 31.296,68:- respektive 28.650,71:- 

Dessa har sen pga ett missförstånd blivit betalda den 22/7 samt 27/7 då det ser ut 

som att ordförande@lckv.svvk.se är avsändaren. Vi går vidare med att kontakta 

PKLC, banken för återkrav samt upprätta en polisanmälan. Styrelsen kommer också 

se över rutinerna för hur framtida fakturor och inbetalningar ska genomföras för att 

undvika att samma sak inte händer igen ex tvåstegsverifiering. CH kontaktar Eleiko 

för att uppmärksamma dom på att deras namn använts i ett bedrägeri.  

 

Texten nedan har ändrats av ordförande och vi justerare kan inte längre hålla med  om 

innehållet. Detta då vissa av påståendena inte kan återfinnas i tidigare protokoll samt att en 

del av händelserna inte har skett i samband med mötet utan först långt efter på eget initiativ 

av ordförande. 

 

Saldot på kontot den 8/6 var 99.279,52:- och efter det har den 10/6 samt den  

13/6 fakturorna för trissorna betalats på totalt 21.974,55:-. Saldot idag den 15/8 är 

18.108,08:- då det sen förra mötet har ankommit två mail till vår kassör med 

bedrägeri-fakturor från två olika mottagare på 31.296,68:- respektive 28.650,71 
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