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FRÅN STYRELSEMöTE NT 142 i SYF 2015.02.04.

Stefan Wahlnersson [steän.wahlnerssan@swedecote.se]
Skidat:

Till:

den 23 februari 2015 12:09
anders@vargardakrorn.se; fredrik@brinldomiclding.se; jan.norberg@sdrloetter.se; ionas.ekstrom@bodycote.corn;
Magnus Biese lMagnus.Biesse@proton.se]; nils.ericson@agalv.nu; ld@zinkano.se

Närvarande på telemötet var samtliga styrelseledamiiter enli,gt kallelsen med dagordning

ndan.

protokoll som behandlar
§1. protokollet *ån styrelsemöte Nr 141 fasffi:illdes. (Detta är en forbättning till det
Askengren)
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§3. Ordforanden avrapporterade de muntliga konbkter som 6gits med Tommy Frederiksen
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som
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former
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till
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Ordföranden hade även
TF sttillde sig positiv tillatt medverka i rekryhringsarbetet.
reonalrekffirirgsbolag fi5r urvalspromsen. Iniualt ska vi använda
med Nils Ericsson alternativt Magnus Biesse, kommer att ha ett
tillsammans
Tf fOr deth och ordföranden
föfamndet'
upp
möte rned TF för att lägga
§4. BeslöE att awakta med att antita

§5. Inkommen information om Provexa AB som är under rekonstruktion delade och kommenterades.
ForBiittning torde ölja!
§6. Nästa styrelsemöb per telefon hålle§ fre&gen den 27 februåri 2015 kl 09.00.
VH proeokollet
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Justeras

Anders Mattsson

Frånr Stefan Wahlnersson

Skicletr den 3 februari 2015 17:46
Till: anders@vargardakom.se; fredrik@brinl«fiornickling.se; jan.norberg@schlcetter.se;
ionas.ekstrom@bodycote.com; Magnus B'esse; nils.ericson@agalv.nu; ld@zinkano.se

ÄMNE: DAGORDNING STYRELSEMÖTE 2015{2-04

KI O9,OO

Svensk Ytbehandlings Förening SyrelsemÖte Nr 142.

Mötet hålles per tetefon enligrt dagrens meddelande från Magnus Biese om uppkoppling.
Ärenden:
1. Protokollfrån styrelsenröte 2015-01-30 Nr 141.

2. Meddelande på henrsidan om Lars Åskengren.

\

3. Rapportftån ordforanden om kontakter med Tommy Frederiksen mh Gert{ve Almgren.

4. Beslut om fortsättning av rekryteringsarbetet.
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5. Branschinformation.
Mvh

Stefan Wahlnersson
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