Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte
Scandic Star hotell, Sollentuna
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§§ 78-93

_______________________________________________________________________________

Närvarande: Katarina Ramberg, Bo Norling, Monica Damell Modin, Susanne Ekstedt,
Anders Hallgren, Lena Karlsson, Eva Zetterdahl, suppleanterna Jane Geismar och
Camilla Kretz samt Solveig Gyring, kansliet.
___________________________________________________________________
§ 78 Mötets öppnande
Ordföranden Katarina Ramberg förklarade mötet öppnat och hälsade de nya
styrelseledamöterna Jane Geismar och Camilla Kretz välkomna.
§ 79 Val av sekreterare vid mötet
Till sekreterare vid mötet utsågs Monica Damell Modin.
§ 80 Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Eva Zetterdahl.
§ 81 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med ett tillägg.
§ 82 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 Camilla Kretz
Till utbildningsansvarig och bitr. sekreterare utsågs Jane Geismar
Till ansvarig för frågor kring mentalitet utsågs Susanne Ekstedt
Till regionkontaktperson utsågs Camilla Kretz
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 83 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.
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Styrelsen beslöt att Bo Norling ensam innehar attesträtt när det gäller fakturor. Därutöver ges
Katarina Ramberg rätt att attestera kassörens reseräkningar och utlägg.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 84 Ansvarig utgivare för Labradoren
Katarina Ramberg är som ordförande ansvarig utgivare för Labradoren.
§ 85 Fråga om inrättande av arbetsutskott
Styrelsen beslöt att inrätta ett arbetsutskott, som ska utgöras av ordföranden Katarina
Ramberg, vice ordföranden Bo Norling samt sekreteraren Monica Damell Modin.
§ 86 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.
§ 87 Rådgivande kommittéer till styrelsen
Medlemmar till de rådgivande kommittéerna diskuterades. Till medlemmar i avelskommittén
föreslogs Linda Nordblom och Annika Niklasson Adolfsson och till utställningskommittén
föreslogs Annika Nordh och Ulrika Henriksson. Till medlemmar i jaktkommittén föreslogs Per
Christofferson och Willy Gustafsson, till utbildningskommittén Marie Ahlqvist och Marie
Karlsson samt till kommittén för mentalitet Annika Ingemarsdotter Skoogenäs och Linda
Olsson. Styrelsen beslöt att de som föreslagits ska tillfrågas av respektive områdesansvarig.
§ 88 SSRK:s Funktionärsträff 22-23 april
SSRK:s Funktionärsträff äger rum den 22-23 april. Inbjudan till Funktionärsträffen har i år
gått till jaktprovsansvariga, exteriöransvariga och informationsansvariga. Beslöts att Camilla
Kretz om möjligt deltar i funktionärsträffen. Camilla undersöker detta. Eva Zetterdahl har inte
möjlighet att delta, men fick i uppdrag att fråga om någon från exteriör/utställningskommittén
kan delta i hennes ställe. Anders Hallgren återkommer senare angående eventuellt
deltagande.
§ 89 SSRK:s Fullmäktigemöte 20-21 maj
Beslöts att Katarina Ramberg, Bo Norling, Monica Damell Modin samt Jane Geismar deltar
som LRK:s delegater vid SSRK:s fullmäktige den 20-21 maj. Suppleanter kommer att utses
senare.
§ 90 Sammanträdesplan för året
Beslöts om följande sammanträdestider:
Lördagen den 29 april med början kl. 9.30.
Lördag-söndag den 1-2 juni, Scandic hotell, Upplands Väsby.
Lördag den 5 augusti. Plats bestäms senare.
§ 91 Handläggning av skrivelser
På förekommen anledning påpekade Katarina att alla utgående skrivelser ska vara
förankrade och beslutade i styrelsen, innan de skickas ut. En kopia av alla utgående
skrivelser ska också omgående skickas till sekreteraren för registrering.
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§ 92 Övriga frågor
Några övriga frågor fanns inte att behandla.
§ 93 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade det konstituerande styrelsemötet avslutat.
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