FLATCOATED RETRIEVERLUBBEN
Huvudstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-03-19

Plats: Styrelsemöte via telefon
§ 23-29
Beslutande:
Monica Olofsson
Tina Engström
Jessica Svensson
Annelie Karlsson Karjalainen
Helena Svensson
Sara Leppänen

Suppleanter:
Andreas Nordling
röstberättigad § 23-29
Anette Kjellqvist
Anmält förhinder:
Karin Friberg

§ 23 Mötets öppnande
Ordförande Monica Olofsson öppnade mötet
§ 24 Val av justerare
Mötet beslutade:
att välja Tina Engström att jämte ordföranden justera dagens protokoll
§ 25 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med följande tillägg under § 27 Övrigt; status hemsida
§ 26 Föregående protokoll
Mötet gjorde nedan redaktionella ändringar i det konstituerande protokollet per den 2018-03-18.
Ändringar markerade med fet, kursiv stil.
a) I överskriften på sidan 1 och 2: Dagordning ska ändras till Protokoll
b) Tillägg innan första paragrafen:
Närvarolista beslutande medlemmar:
Monica Olofsson, Tina Engström, Jessica Svensson, Karin Friberg, Annelie Karlsson
Karjalainen och Helena Svensson
Suppleant: Anette Kjellqvist, röstberättigad § 1–22
Ej närvarande: Andreas Nordling och Sara Leppänen
Utanför styrelsen: revisor Marie Hansson
c) Under § 4 första stycket, tillägg; Helena Svensson väljs som styrelsesekreterare
d) Under § 7, det ska stå väljs, med s
e) Under § 11, Andreas efternamn är Nordling med d
f) Under § 16 första stycket: tillägg Organisationsnummer XXXXXX-XXXX
g) Under § 22, Monicas efternamn är Olofsson, med ett f
h) Tillägg underskrifter; justeras ordförande Monica Olofsson
Mötet beslutade:
att godkänna det konstituerande protokollet per den 2018-03-18 med ovan redaktionella ändringar
och lägga protokollet till handlingarna.
§ 27 Övrigt
Status hemsida
Tidigare webbmaster för FRK HS hemsida Åse Rönnblom Gustafsson har lämnat sina uppdrag för
klubben på egen begäran 20180319. Ordförande Monica Olofsson och nye webbmastern Andreas
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Nordling har ikväll fått åtgång till hemsidan och har påbörjat uppdatering av denna. Ordförande
skickar tackkort och blomstercheck till Åse.
Kassören och tillika administratör på FRK HS FB-sida har idag tagit bort administrationsrättigheter för
tidigare ledamot och lagt till ordförande som administratör. Kassören kvarstår som administratör
under en kortare period för överlämning.
Tystnadsplikt
Sekreteraren skickar ut Information om Tystnadsplikt för påskrift till Sara Leppänen och Andreas
Nordling som inte hade möjlighet att signera denna på plats under det konstituerande mötet.
Kontaktlista
Sekreteraren skickar ut kontaktlistan via mejl för översyn till samtliga ledamöter och suppleanter.
Digital signering
Mötet diskuterade möjligheterna med digital signering av protokoll. Sekreteraren inhämtar mer
information kring detta och undersöker möjligheterna att införa detta i framtiden.
SSRK Funktionärsträff
Den 26 mars är sista anmälan till SSRK funktionärsträff. Ett beslut om vilka i styrelsen som ska deltaga
på träffen behöver tas innan detta datum.
§ 28 Nästa möte
Ordföranden informerade om att fysiska möten är inplanerade den 16-17 juni samt den 10 november
i år. Vid ett av dessa tillfällen önskas utbildning i föreningsteknik med Fredrik Bruno, SKK.
Datum för nästa styrelsemöte bestäms via Doodle. Sekreteraren mejlar ut till samtliga
styrelsemedlemmar.

§ 29 Mötets avslutande
Ordförande Monica Olofsson tackade alla som hade ringt in med kort varsel och avslutade därefter
mötet

Vid protokollet

_______________________________
Helena Svensson
Sekreterare
Justeras:

_______________________________
Monica Olofsson
Ordförande

’

____________________________
Tina Engström
Vice Ordförande
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