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Scandic hotell, Upplands Väsby
§§ 47–61
_________________________________________________________________________________
Närvarande: Anders Dillström, Bo Norling, Lena Karlsson, Anna Londré, Camilla Kretz, suppleanterna
Ulla-Britt Östman och Ingegerd Wikström samt Solveig Gyring, kansliet.
Anmält förhinder: Eva Zetterdahl och Margareta Dahl.
_________________________________________________________________________________
§ 47 Mötets öppnande
Ordförande Anders Dillström förklarade mötet öppnat.
§ 48 Val av sekreterare
Till sekreterare vid mötet valdes Camilla Kretz.
§ 49 Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Lena Karlsson.
§ 50 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§ 51 Konstituering av huvudstyrelsen
Till sekreterare och regionkontaktperson utsågs Margareta Dahl
Till kassör utsågs Bo Norling
Till jaktansvarig utsågs Anna Londré
Till avelsansvarig utsågs Lena Karlsson
Till exteriör- och utställningsansvarig utsågs Eva Zetterdahl
Till informationsansvarig utsågs Camilla Kretz
Till utbildningsansvarig utsågs Ulla-Britt Östman
Till ansvarig för frågor kring mentalitet utsågs Ingegerd Wikström
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
§ 52 Firmatecknare samt rätten att teckna klubbens bank- och plusgirokonton
Styrelsen beslöt att Anders Dillström och Bo Norling var för sig ska teckna Labrador retrieverklubbens
firma.
Styrelsen beslöt att Bo Norling (personnummer) och Anders Dillström (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 Eredovisning hos Nordea/Plusgirot.
Styrelsen beslöt att Bo Norling ensam innehar attesträtt när det gäller fakturor. Därutöver ges Anders
Dillström rätt att attestera kassörens reseräkningar och utlägg.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
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§ 53 Ansvarig utgivare för Labradoren
Anders Dillström är som ordförande ansvarig utgivare för Labradoren.
§ 54 Fråga om inrättande av arbetsutskott
Styrelsen beslöt att inrätta ett arbetsutskott, som ska utgöras av ordföranden Anders Dillström, vice
ordföranden Bo Norling samt sekreteraren Margareta Dahl.
§ 55 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.
§ 56 Rådgivande kommittéer till styrelsen
Medlemmar till de rådgivande kommittéerna diskuterades. Till medlemmar i avelskommittén föreslogs
Annika Niklasson Adolfsson och Anita Norrblom. Till medlemmar i jaktkommittén föreslogs Anders
Hallgren och Willy Gustafsson. Styrelsen beslöt att de som föreslagits ska tillfrågas av respektive
områdesansvarig.
Till utställningskommittén, utbildningskommittén samt kommittén för mentalitet inkommer respektive
ansvarig med förslag till medlemmar vid nästa styrelsemöte. Även till jaktkommittén kommer ansvarig
med förslag på ytterligare medlem.
§ 57 SSRK:s funktionärsmöte 6–7 april, deltagare
SSRK:s Funktionärsträff äger rum den 6–7 april. Inbjudan till Funktionärsträffen har i år gått till
jaktprovsansvariga, exteriöransvariga och avelsansvariga. Eva Zetterdahl kommer att deltaga. Lena
Karlsson och Anna Londré har inte möjlighet att deltaga. Suppleanter kommer att utses senare.
§ 58 SSRK:s fullmäktigemöte 18–19 maj, deltagare
Beslöts att Bo Norling, Anna Londré, Lena Karlsson, Bitte Sjöblom och Peter Andersson deltar som
LRK:s delegater vid SSRK:s fullmäktige den 18–19 maj. Beslöts att Anders Dillström deltar på
lördagen och att en ersättare för denne på söndagen samt suppleanter utses senare.
§ 59 Sammanträdesplan för året
Beslöts om följande sammanträdestider:
Lördag–söndag 27–28 april, Upplands Väsby, med början kl. 10.00
Onsdag 3 juli, Broby gård, med början kl. 09.00
Söndag 15 september, Broby gård, med början kl. 10.00
Lördag–söndag 19–20 oktober, Upplands Väsby, med början kl. 10.00
Lördag 30 november, Upplands Väsby
18–19 januari 2020, Upplands Väsby
Söndag 23 februari, Upplands Väsby
21–22 mars, Regionträff och Labradorfullmäktige, Upplands Väsby
§ 60 Ev. övriga frågor
Anna Londré ställde frågan om ordförande önskar få respektive ansvarigs text till Labradoren för
kännedom innan publicering. Beslöts att respektive ansvarig skickar sin text till ordförande i god tid
innan manusstopp.
Anna Londré betonade att det är angeläget att klubben så snart som möjligt försöker anordna den
provledarutbildning som nyligen ställdes in.
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§ 61 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade det konstituerande styrelsemötet avslutat.

Camilla Kretz
Sekreterare

Justeras:

Anders Dillström
Ordförande
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Justerare

