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    Konstituerande  
    § 1-16 
 

 

 
 
 

PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2014-02-23 
 
Närvarande:   Mikael Hjort, ordförande  

Helen Låås, vice ordförande 
  Christel Leiborn, kassör 

Kjell-Åke Ersson, ledamot   
   Per-Olof Andersson, ledamot 
  Anette Björkman Bergström, suppleant  

Kjell-Åke Ersson, suppleant 
 
Frånvarande:  Annika Starrin Karlsson, sekreterare 
  Ann-Sophie Greberg, ledamot 
  Magnus Bergström, suppleant 
  Kristina Svanfeldt, vice sekreterare 
   
   
 
 
§ 1 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 16,39  
 
§ 2 Utdelad dagordning fastställdes.  
 
§ 3 Justering 
 Styrelsen beslutar att protokollet justeras av ordförande och mötets sekreterare som för dagen är 

Christel Leiborn. 
 
§ 4 Vice kassör 
 Till Vice kassör valdes Kjell-Åke Ersson.  
 
§ 5 Vice sekreterare  
 Till Vice sekreterare valdes Kristina Svanfeldt 

  
§ 6 Tjänstgöringsordning för suppleanter 
 Magnus Bergström, 1:a 
 Anette Björkman Bergström, 2:a 
 Kjell-Åke Ersson, 3:e 
  
§ 7  Klubbens verkställande utskott 
 Beslutades att verkställande utskott består av Ordförande, kassör och sekreterare 

 
§ 8 Klubbens firmatecknare 
 Styrelsen beslutade att klubbens firmatecknare ska vara ordförande Mikael Hjort, personnr. 

641125-6974, och kassör Christel Leiborn, personnr. 680221-4046, var och en för sig eller i 
förening. 

 
§ 9 Ombud till distriktet 
 Valdes Ordförande, vice ordförande och kassör 
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§ 10  Ombud till markägarna samt kommunen 
 Valdes ordförande    
 
§ 11 Styrelsens val av medlemmar till sektorer och kommittéer 
 Återkommer till denna punkt vid nästa styrelsemöte. 
 
§ 12 Justering av ovan 
 Justeras direkt punkt 4-10 
 
§ 13 Mötestider styrelsemöten 
 10/3 19.00. Resterande datum bestäms vid nästa styrelsemöte. 

 
 § 14 Mötestider medlemsmöten 
 Datum för medlemsmöten bestäms på nästa styrelsemöte  
 
 § 15 Övriga frågor 
 Annette tar upp frågan att Rottweilerklubben vill låna klubben den 1 maj kl 9-16. 

Styrelsen lämnar sitt godtycke till detta. Rottweilerklubben skall betala en hyreskostnad på 500kr 
till klubben.  

 
§ 16 Mötet avslutas 
 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet justeras: 
 
Ordförande    Kassör 
 
 
Mikael Hjort    Christel Leiborn 
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