Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte
Scandic hotell, Upplands Väsby
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§§ 73-87

_______________________________________________________________________________

Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,
Lena Karlsson, Anders Hallgren, Håkan Dahlin, Ingvor Eriksson samt Solveig Gyring,
kansliet. Ej närvarande: Ulrica Briving Samuelsson
___________________________________________________________________
§ 73 Mötets öppnande
Ordföranden Dan Ericsson förklarade mötet öppnat och hälsade de nya styrelseledamöterna
Lena Karlsson och Ingvor Eriksson välkomna.
§ 74 Val av sekreterare vid mötet
Till sekreterare vid mötet utsågs Monica Damell Modin.
§ 75 Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Håkan Dahlin.
§ 76 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes. Anmäldes några frågor att tas upp under punkten Övriga frågor.
§ 77 Konstituering av huvudstyrelsen
Till sekreterare utsågs Monica Damell Modin
Till kassör utsågs Ninni Ericsson
Till jaktansvarig utsågs Anders Hallgren
Till avelsansvarig utsågs Lena Karlsson
Till exteriör- och utställningsansvarig utsågs Katarina Ramberg
Till utbildningsansvarig utsågs Ingvor Eriksson
Till informationsansvarig utsågs Håkan Dahlin
Till biträdande kassör utsågs Ulrica Briving Samuelsson
Till regionkontaktperson utsågs Monica Damell Modin
Till ansvarig för frågor om mentalitet utsågs Ingvor Eriksson
§ 78 Firmatecknare samt rätten att teckna klubbens bank- och plusgirokonton
Styrelsen beslöt att Dan Ericsson och Ninni Ericsson var för sig ska teckna Labrador
Retrieverklubbens firma.
Styrelsen beslöt att Ninni Ericsson (personnummer) och Dan Ericsson (personnummer) var
för sig ska teckna Labrador Retrieverklubbens bank- och plusgirokonton.
Styrelsen beslöt att biträdande kassören Ulrica Briving Samuelsson ska få begränsad
behörighet att se klubbens bankkonton i Swedbank. Beslöts även att Solveig Gyring, Margot
Engström och Ulrica Briving Samuelsson ska ha tillgång till klubbens tjänst E-redovisning
hos Nordea/Plusgirot. Ulrica Briving Samuelsson (personnummer) ska ha full tillgång till
plusgirot för Working Camp samt attesträtt när det gäller fakturor för detta plusgiro.
Styrelsen beslöt att Ninni Ericsson ensam innehar attesträtt när det gäller fakturor.
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§ 79 Ansvarig utgivare för Labradoren
Dan Ericsson är som ordförande ansvarig utgivare för Labradoren.
§ 80 Fråga om inrättande av arbetsutskott
Styrelsen beslöt att inrätta ett arbetsutskott, som ska utgöras av ordföranden Dan Ericsson,
vice ordföranden Katarina Ramberg, sekreteraren Monica Damell Modin samt kassören
Ninni Ericsson. Tre personer av dessa är beslutsmässiga.
§ 81 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.
§ 82 Rådgivande kommittéer till styrelsen
Styrelsen beslöt att bordlägga frågan om rådgivande kommittéer till nästkommande
styrelsemöte. De områdesansvariga ska vid nästa möte föreslå medlemmar till sina
respektive kommittéer. Beslöts att tillsätta en kommitté för de jaktavlade labradorerna.
Styrelsen beslöt att kontakta Anita Norrblom i frågan. Monica tar kontakt med Anita
Norrblom.
§ 83 SSRK:s funktionärsmöte, deltagare
SSRK:s funktionärsmöte äger rum den 18-19 april. Beslöts att Dan Ericsson deltar på
lördagen i de programpunkter som gäller ordförande. Ingvor Eriksson deltar båda dagarna i
programmet för utbildningsfrågor och om möjligt Anders Hallgren i programmet för jaktfrågor.
§ 84 Delegater till SSRK:s fullmäktige
Beslöts att LRK:s delegater till SSRK:s fullmäktige blir Marita Björling, Lars Ramberg och
Håkan Dahlin. Lars Olof Carlén ska tillfrågas om han kan delta som fjärde delegat.
Suppleanter blir Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Lena Karlsson och Ingvor
Eriksson.
§ 85 Övriga frågor
a) Kassören meddelade att den planerade kursen för regionernas kassörer tyvärr måste
ställas in på grund av för få anmälningar.
b) Camilla Kretz har avsagt sig uppdraget som redaktör för Labradoren. Beslöts att utlysa
tjänsten som ny redaktör för Labradoren.
c) Diskussion om vem som ska vara klubbens representant i SSRK:s kommitté för FB-R.
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.
§ 86 Sammanträdesplan för året
Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte torsdagen den 16 april kl. 19.00. Därefter ett möte
lördagen den 9 maj och ett möte torsdagen den 9 juli, båda på Broby Gård i Märsta.
§ 87 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade det konstituerande styrelsemötet avslutat.
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