Konstituerande möte för Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV)
Plats: Telefonmöte
Tid: 170824 20.00
Närvarande:
Stig Berndtsson, Cecilia Henriksson, Michaela Sjöholm, Lotta Brännström, Josefin Norén, Anneli
Lindh, Illari Karlsson, Evis Engman, Leila Nutti.

Föredragningslista
1.) Mötets öppnande
Ordförande Stig Berndtsson hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat och
mötet tillsätter Michaela till mötessekreterare.
2.) Fastställande av föredragningslistan.
Föredragningslistan fastställdes
3.) Utse justerare till protokollet
Lotta Brännström och Evis Engman utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
4.) Styrelsens arbetsfördelning
Till vice ordförande utsågs Cecilia Henriksson
Till sekreterare utsågs Michaela Sjöholm
Till kassör utsågs Josefin Norén
5.) Styrelsens arbetsutskott
Mötet beslutade att inte tillsätta något arbetsutskott.
6.) Beslutsrätt
Mötet beslutade att ordförande Stig Berndtsson eller sekreterare Michaela Sjöholm kallar
ledamöterna samt suppleanterna till styrelsens sammanträden. Dagordning skall bifogas kallelsen.
Ledamöter samt suppleanterna skall meddela förhinder till ordförande eller sekreterare i god tid
innan sammanträdet. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöten kallats och ordförande eller
vice ordförande samt minst 3 antal ledamöter deltar i sammanträdet.
7.) a.) Firmateckning
Ordförande Stig Berndtsson xxxxxx-xxxx samt kassör Josefin Norén xxxxxx-xxxx äger rätt att teckna
för Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhunds firma var för sig under tiden fram till nästa årsmöte.
b.) Attesteringsrätt
Ordförande Stig Berndtsson xxxxxx-xxxx har attesträtt för hela SRLV. Kassör Josefin Norén xxxxxxxxxx har attesträtt för utbetalningar där det finns ett SRLV styrelsebeslut. På summor under 2000
kronor behöver det ej finnas något SRLV styrelsebeslut.
8.) Reseersättning
Reseersättning beslutas från fall till fall genom SRLV styrelsebeslut.
9.) Protokoll
Protokoll skall justeras och skickas ut elektroniskt till alla ledamöter samt SRLVs revisorer inom 21
dagar efter styrelsemöte
10.) Uppdrag som årsmötet givit SRLV:s styrelse
- Att köpa och registrera en domän.

-Att hänvisa till medlemmarna att välja och besluta om en klubblogga som bäst representerar
föreningen
11.) Övriga frågor
Inga övriga frågor.
12.) Nästa möte
Måndag 170918 kl. 20.00
13.) Mötets avslutande
Ordförande Stig Berndtsson tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet

Ordförande
____________________
Stig Berntsson
Ort/Datum
____________________

Sekreterare
____________________
Michaela Sjöholm
Ort/Datum
____________________

Justerare
____________________
Lotta Brännström
Ort/Datum

Justerare
____________________
Evis Engman
Ort/Datum

