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Protokoll  

 

för konstituerande möte med styrelsen för Central Sweden ideell förening.  

 

Dag:  Fredag 23 april 2021 kl. 11 – 12 

Plats:  Digitalt  

 

Närvarande 

Irén Lejegren, ordförande Central Sweden, Region Örebro län 

Birgitta Sacrédeus, vice ordförande Central Sweden, Region Dalarna 

 

Gordon Hahn, kontaktperson Central Sweden, Region Örebro län 

Ängsback Åsa, kontaktperson Central Sweden, Region Dalarna 

Thomas Högman, kontaktperson Central Sweden, Region Gävleborg 

 

Johanna Bond, kontorschef, Central Sweden European Office 

Ebba Bjerkander, EU-strateg, Central Sweden European Office 

Rasmus Bergander, EU-strateg, Central Sweden European Office 

 

1. Öppnande 

 

Ordförande Irén Lejegren öppnade mötet.  

 

2. Val av mötessekreterare 

 

Rasmus Bergander utsågs till mötessekreterare. 

 

3. Val av justerare 

 

Birgitta Sacrédeus utsågs till justerare. 

 

4. Godkännande av dagordning 

 

Styrelsen godkände dagordningen. 

 

5. Fastställa delegationsordning för Central Sweden 

 

Styrelsen fastställde delegationsordningen för Central Sweden. 

 

6. Fastställa regler för attest- och utanordning för Central Sweden 

 

Styrelsen fastställde attest- och utanordningen för Central Sweden.  

 

7. Beslut om Central Swedens kontorslokaler  
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Johanna Bond föredrog ärendet.  

 

Johanna informerade styrelsen att Central Swedens befintliga lokaler på sjätte våningen i 

Nordic House på Rue du Luxembourg 3 i Bryssel är 168 m². Lokalerna omfattar tre kontor, 

ett mötesrum för max 20 personer, egen toalett och litet kök med pentry samt ett förråd. 

Total årskostnaden för de befintliga lokalerna är ca 61 899 euro/år (inkl. skatter och avgifter).  

 

Central Sweden har erbjudits möjligheten att teckna nytt avtal för kontor på femte våningen 

i Nordic House. Johanna informerade styrelsen att lokalerna Central Sweden erbjuds är på 

108 m², vilket ungefär motsvarar den sammanlagda ytan för de tre kontor Central Sweden 

idag hyr på sjätte våningen. Lokalerna omfattar två kontor samt delat kök, lobby och toalett 

med övriga hyresgäster på våningsplanet. Övriga hyresgäster på femte våningen är bland 

andra Region Östergötland, Region Värmland samt Osloregionens Europakontor. 

Hyresvärden har erbjudit att, på deras bekostnad, installera en avskiljande vägg i den större 

av de två kontoren för att kunna erbjuda Central Sweden tre kontor som motsvarar de kontor 

Central Sweden har idag. Johanna konstaterade därmed att kontoret fortsatt har möjlighet att 

ta emot två praktikanter/termin samt korttidstjänstgörare från medlemsregionerna.  

 

Johanna informerade styrelsen om att den föreslagna avtalsperioden för lokalerna på femte 

våningen är 2021-09-01 – 2030-08-31 med möjlighet att avsluta avtalet vid två tillfällen under 

avtalsperioden (med sex månaders varsel); 2024-08-31 samt 2027-08-31. Den totala 

årskostnaden för lokalerna på våning fem är 42 370 euro/år (inkl. skatter och avgifter).   

 

Styrelsen beslutade att ge kontorschefen uppdraget att driva processen om flytt till femte 

våningen vidare med hyresvärden och återkomma till berörda partner i enlighet med 

delegationsordningen vad gäller undertecknande av nytt hyresavtal.   

 

8. Övriga frågor  

 

Inga övriga frågor.  

 

9. Mötets avslutande  

 

 

 

Irén Lejegren    Rasmus Bergander 

Ordförande   Mötessekreterare  

 

 

 

 

Birgitta Sacrédeus  

Justerare  
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