
PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2017-02-19 

Närvarande: Maria Kölstam , ordförande 

  Christel Leiborn, kassör 

 Håkan Sjödin, sekreterare 

 Nenette Hillborg, ledamot (vice sekreterare) 

  

Ej närvarande: 

Helen Låås, vice ordförande 

Per-Olof Andersson, ledamot (vice kassör) 

Ingela Andersson, ledamot 

Mikael Ingesson, suppleant 

Marianne Norman, suppleant 

 

 

§ 1 Maria hälsar alla välkomna och öppnar mötet 17.00 

§ 2 Utdelning dagordning fastställdes 

§ 3 Justering 

 Styrelsen beslutar att protokollet justeras av ordförande och kassör 

§ 4 Vice kassör 

 Till vice kassör valdes Per-Olof Andersson 

§ 5 Vice sekreterare 

 Till vice sekreterare valdes Nenette Hillborg 

§ 6 Tjänstgöringsordning för suppleanter 

 Mikael Ingesson 1:a, Marianne Norman 2:a 

§ 7 Klubbens verkställande utskott 

 Beslutades att verkställande utskott består av ordförande, kassör och sekreterare 

§ 8 Klubbens firmatecknare 

 Klubbens firmatecknare ska vara ordförande Maria Kölestam och 

 kassör Christel Leiborn, var och en för sig eller i förening. 

§ 9 Ombud till distriktet 

 Valdes ordförande, sekreterare och kassör 



§ 10 Ombud till markägarna samt kommunen 

 Per-Olof Andersson valdes till ombud till kommunen. Ombud till markägarna skickas till 

brukskommittén och hanteras där av Mikael Hjort 

§ 11 Styrelsens val av medlemmar till sektorer och kommittéer 

 Godkänner val av sittande. Översyn av antalet kommittéer och eventuell sammanslagning av bruks 

lydnad och tävling ska ske genom överenskommelse med rekommendation från berörda kommittéer. 

§ 12 Justering av ovan 

 Justeras direkt punkt 4-11 

§ 13 Mötestider styrelsemöten 

 6/3 18.30. Resterande möten bestäms vid nästa styrelsemöte. 

§ 14 Mötestider medlemsmöten 

 5/4 19.00. Resterande möten bestäms vid nästa styrelsemöte. 

§ 15 Övriga frågor 

Datum för städdag ska bestämmas vid nästa styrelsemöte. 

Håkan ska kolla om vi kan ha ett KM i nosework där vi kombinerar en officiell och en inofficiell del för 

att alla ska kunna delta även om ekipaget inte har godkänt doftprov. 

Nenette tillser att facebook admin rättigheter finns för ordförande, sekreterare samt Nanette. 

§ 16 Mötet avslutas 

 Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet 17.40 

Vid protokollet, 

Håkan Sjödin Sekreterare 

Protokollet justeras: 

Ordförande     Kassör 

Maria Kölestam   Christel Leiborn 

 

--------------------------------------------  -------------------------------------------

  


