
 

 

Protokoll konstituerande styrelsemöte i Nynäshamns BK 20220223 

Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Åsa Fernström, ledamot 
Annica Nordström, suppleant 
 
Frånvarande:  
Anelie Andersson, ledamot 
Magnus Stridh, suppleant 
 
§ 1 Mötet öppnas - Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

§ 2 Dagordning fastställdes. 

§ 3 Val av justerare – Håkan Sjödin och Åsa Fernström 

§ 4 Tjänstgöringsordning för suppleanter  

1:a suppleant Annica Nordström 2:a suppleant Magnus Strid. 

Vi beslutade även att Håkan Sjödin är vice kassör och Annica Nordström är vice sekreterare.  

§ 5 Klubbens verkställande utskott – utgår, diskussioner sker i vår Facebook grupp.  

§ 6 Klubbens firmatecknare – Klubbens firmatecknare ska vara ordförande Maria Gabrielsson och 

 kassör Kerstin Ek var och en för sig eller i förening. 

§ 7 Ombud till distriktet - Elin Näslund och Linda Penttilä 

§ 8 Ombud till markägarna samt kommunen - Styrelsens förslag Micke Hjort 

§ 9 Styrelsens val av sammankallande till sektorer – oförändrat från föregående år med undantag 

för Rallysektorn som är vilande och saknar sammankallande. Maria ska ha ett samtal med fd. 

sammankallande för att se om det finns några förslag på ny sk. Maria ska även samtala med de övriga 

sk i sektorerna för att se hur planen ser ut för aktiviteter under kommande år då vi hoppas på en 

ökad aktivitet då vi nu kan återgå till mer normal aktivitet efter 2 år med pandemirestriktioner.  

§ 10 Justering av ovan – ovanstående justerades. 



§ 11 Mötestider för styrelsens möten 2022: 28/3 19.30, 27/4 19.30, 16/5 19.30, 13/6 19.30, 10/8 

19.30, 7/9 19,30 (dessa möten planeras genomföras på klubben) 4/10 19.00, 8/11 19.00 (via zoom) 

6/12 18.30. 2023: 10/1 19.00, 22/2 18.00 Årsmöte 22/2 19.00 

Medlemsmöte: vi beslutar om datum för medlemsmöten på nästa styrelsemöte.  

§ 12 Övriga frågor 

a) Hemsidan ska uppdateras med följande: info om klubbkläder, info om försäljning av 

hundgodis i klubbstugan, föreläsning, Km-vinnare.  

b) IGP önskar hyra klubben den 4/3 för grill, OK.  

c) Förfrågan om att delta med sponsring till Holländar VM 2022. Då klubben har en deltagande 

medlem kommer vi att bidra med sponsring av annons eller pris till detta för en kostnad av 

ca 500kr. Maria kontaktar Yvonne Andersson om detta.  

§ 13 Mötet avslutas - Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

__________________________________ ___________________________________ 

Ordförande Maria Gabrielsson sekreterare Elin Näslund 

 

__________________________________   ____________________________________ 

Justerare Håkan Sjödin  justerare Åsa Fernström 

       

 


