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Labrador Retrieverklubben                        3/2016 

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte                         2016-03-20                                              

Scandic hotell, Upplands Väsby                       §§ 63-77

                                                                                            

_______________________________________________________________________________ 

Närvarande:  Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Håkan Dahlin, Susanne Ekstedt, 

Anders Hallgren, Lena Karlsson, Eva Zetterdahl och suppleanten Marie Ahlqvist.    

Ej närvarande: Bo Norling 

___________________________________________________________________ 

§ 63   Mötets öppnande                                                                                          

Ordföranden Katarina Ramberg förklarade mötet öppnat och hälsade de nya 

styrelseledamöterna Susanne Ekstedt, Eva Zetterdahl och Marie Ahlqvist välkomna. 

§  64  Val av sekreterare vid mötet                                                                                                    

Till sekreterare vid mötet utsågs Monica Damell Modin. 

§  65  Val av protokolljusterare                                                                                                           

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Håkan Dahlin. 

§  66  Fastställande av dagordningen                                                                                      

Dagordningen fastställdes.  

§  67  Konstituering av huvudstyrelsen                                                                                         

Till sekreterare utsågs Monica Damell Modin                     

Till kassör utsågs Bo Norling                                         

Till jaktansvarig utsågs Anders Hallgren                                                                                              

Till avelsansvarig utsågs Lena Karlsson                                                                                                                                 

Till exteriör- och utställningsansvarig utsågs Eva Zetterdahl                       

Till informationsansvarig utsågs Håkan Dahlin                                        

Till utbildningsansvarig utsågs Marie Ahlqvist                                              

Till ansvarig för frågor kring mentalitet utsågs Susanne Ekstedt                                                                   

Till regionkontaktperson utsågs Monica Damell Modin 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad                      

               

§  68 Firmatecknare samt rätten att teckna klubbens bank- och plusgirokonton                 

Styrelsen beslöt att Katarina Ramberg och Bo Norling var för sig ska teckna Labrador 

Retrieverklubbens firma. 

Styrelsen beslöt att Bo Norling (personnummer) och Katarina Ramberg (personnummer) var 

för sig ska teckna Labrador Retrieverklubbens bank- och plusgirokonton. 

Styrelsen beslöt även att Solveig Gyring och Margot Engström ska ha tillgång till klubbens 

tjänst E-redovisning hos Nordea/Plusgirot.  

Styrelsen beslöt att Bo Norling ensam innehar attesträtt när det gäller fakturor. 
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§  69  Ansvarig utgivare för Labradoren                 

Katarina Ramberg är som ordförande ansvarig utgivare för Labradoren. 

§  70  Fråga om inrättande av arbetsutskott                                                                     

Styrelsen beslöt att inrätta ett arbetsutskott, som ska utgöras av ordföranden Katarina 

Ramberg, vice ordföranden tillika sekreteraren Monica Damell Modin samt kassören Bo 

Norling.      

§  71  Fråga om adjungering till styrelsen                                                                            

Styrelsen beslöt att till sig adjungera Solveig Gyring, ansvarig för kansliet, Margot Engström, 

ansvarig för medlemshanteringen samt Lars Ramberg, rådgivare i föreningstekniska frågor.  

§  72  Rådgivande kommittéer till styrelsen                                                                     

Medlemmar till de rådgivande kommittéerna diskuterades. Styrelsen beslöt att välja Linda 

Nordblom och Annika Niklasson Adolfsson till ledamöter i avelskommittén samt Annika 

Nordh till utställningskommittén. Ytterligare en medlem kommer att väljas till 

utställningskommittén.  Frågan om ledamöter i jaktkommittén, utbildningskommittén och 

mentalitetskommittén bordläggs till nästa styrelsemöte, då de områdesansvariga kommer att 

föreslå medlemmar till sina respektive kommittéer. 

Styrelsen beslöt att välja Dan Ericsson till medlem i redaktionskommittén.  

§  73  SSRK:s funktionärsmöte, deltagare                                  

SSRK:s funktionärsmöte äger rum den 23-24 april. Marie samt eventuellt ytterligare någon 

från styrelsen kommer att delta i mötet. 

§  74  SSRK:s representantskapsmöte, deltagare                                           

Beslöts att Katarina frågar Bo Norling om han kan delta som LRK:s representant vid 

representantskapsmötet den 14-15 maj. 

§  75  Sammanträdesplan för året                                                                                         

Beslöts om en sammanträdesplan för året:                                                                           

Lördag-söndag 9-10 april med början kl. 12.00 på lördagen.                                                                                              

Söndag den 19 juni kl. 10-17.                                                                                                

Lördag den 3 september kl. 10-17.                                                                                        

Lördag- söndag den 8-9 oktober. 

Styrelsen diskuterade möjligheten av att arrangera 2017 års regionträff och fullmäktigemöte 

under samma helg. Håkan fick i uppdrag att upprätta ett förslag till planering av ett sådant 

möte. Aktuella helger är 18-19 mars och 25-26 mars. 

§  76 Övriga frågor                                                               

a) Sekreteraren ombesörjer att Labradorklubbens befattningsbeskrivningar samt skriften 

Föreningsteknik skickas ut till de nya styrelsemedlemmarna.                                                                                       

b) Marie går vidare med den under föregående verksamhetsår påbörjade satsningen på 

utbildningsfrågor.                                                                                                                      

c) Håkan gör en sammanfattning av de synpunkter som framförts på Regionträffen och 

Labradorfullmäktige på SSRK:s frågor om hur en framtida retrieverklubb ska se ut. 
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§  77  Mötets avslutande                           

Ordföranden förklarade det konstituerande styrelsemötet avslutat.  

                                                                        

                                                                                                                            

Monica Damell Modin  Justeras:   

Sekreterare    

    Katarina Ramberg Håkan Dahlin 

                                                                Ordförande  Justerare  

             

 

 


