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Konstituerande styrelsemöte 
Mötesprotokoll nummer 4:2019, 2019-02-24 

Göingehuset, Hässleholm 

Närvarande: Catrin H Karlsson, Laila Redlund, Agneta Wändell, Eva Wieslander, Irene Alvarsson, 

Magnus Elmvik, Maja Lind, Jan Talts och Ulrika Talts. 

Frånvarande: Susanne Fagrell (ordf), Linda Heintie, Renée Höglander, Anette Almqvist, Monica 

Larsson. 

§ 41. Mötet öppnas 

          Eva Wieslander hälsade Laila välkommen till styrelsen och öppnade mötet. 

§ 42. Val av adjungerad 

          Styrelsen valde på begäran av ordf Susanne Fagrell att adjungera Maja Lind i Susannes ställe  

          tills vidare. 

          Maja tog över ordet. 

§ 43. Val av mötessekreterare 

          Maja Lind valdes att protokollföra det konstituerande mötet. 

§ 44. Val av justerare 

          Agneta Wändell och Magnus Elmvik utsågs att justera dagens protokoll. 

§ 45. Styrelsens konstituerande 

          Beslöts att välja Catrin H Karlsson till vice ordförande. 

          Beslöts att välja Irene Alvarsson till kassör. 

          Beslöts att välja Eva Wieslander till sekreterare. 

§ 46. Val av firmatecknare 

          Firmatecknare är Susanne Fagrell och Irene Alvarsson. 

§ 47. Beslut om omedelbar justering 

          Beslöts att omedelbart justera punkt 45 samt 46. 

§ 48. Representant till SGVKs fullmäktige samt tillhörande utställningskonferens 

          Irene Alvarsson, Magnus Elmvik och Susanne Fagrell utsågs representera klubben på  

          fullmäktigstämman i början av april. 

          Catrin H Karlsson hoppar in om någon av dessa inte skulle ha möjlighet att närvara. 

§ 49. Övrigt 

         Styrelsemedlemmar och adjungerade gav en kortare presentation av sig själva. 

         Maja uppmanade styrelsen att göra sig väl förtrogen med klubbens stadgar, samt att  

         tystnadsplikt gäller. 
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         Maja efterfrågade mejladresser, samt bilder på de nya styrelsemedlemmarna till hemsidan samt  

         koppling till styrelsens mejladress. 

          Styrelsen fyllde i funktionärsformuläret. Komplettering med de ej närvarande får göras när  

          tillfälle ges. 

          Agneta Wändell utsågs att vara sportkommitténs kontaktperson. 

          Kontaktperson till arbetsgruppen för avelsfrågor bordlägges till nästkommande möte. 

          Ett nytt förslag på medlem till arbetsgruppen för avelsfrågor togs upp, Gabriela Marsh. Beslöts  

          att godkänna förslaget och välkomnar därmed Gabriela till arbetsgruppen. 

          Värdegrundskommittén beslöts att tas bort, samt att en årlig uppdatering och uppföljning skall  

          göras av arbetet med klubbens värdegrund. 

          Beslöts att styrelsemöten hålls, efter nästkommande möte, sista söndagen varje månad 

          kl 20.00. 

§ 50. Nästa möte 

          10 mars, kl 20.00. Telefonmöte. 

§ 51. Mötet avslutas 

         Maja tackade de närvarande för dagen och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

Maja Lind 

________________________________ 

 

Justeras    Justeras 

Agneta Wändell   Magnus Elmvik 

________________________________  ________________________________ 


