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Protokoll nr. 6 fört vid konstituerande möte, Rasklubben för dansk-svensk gårdshund 

Datum o tid: 2018-03-18, ca kl 14.00 

Plats: Svenska Kennelklubbens lokaler, Sollentuna 

Närvarande: Susanne Fagrell (ordf), Maja Lind, Eva Wieslander, Irene Alvarsson, Magnus 

Elmvik, Catrin H Karlsson, Agneta Wändell, Linda Heintie, Anita Dandenell, Jan Talts 

Frånvarande: Anna Dahl, Marja Karlsson 

 

§ 68 Mötet öppnas 

 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 69   Val av justerare 

 Agneta Wändell, Catrin H Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

 

§ 70 Val av sekreterare 

         Mötet beslutade att dela på sekreterarrollen, eftersom den är betungande. Anita Dandenell 

         adjungerades till protokollförande sekreterare och Eva Wieslander utsågs att sköta övriga 

         ärenden som tillfaller sekreterarrollen. 

  

§ 71  Styrelsens konstituerande 

 Beslöt att välja Maja Lind till vice ordförande  

 Beslöt att att välja Irene Alvarsson till kassör 

 Beslöt att välja Eva Wieslander till sekreterare, samt adjungera Anita Dandenell som 

          protokollförande sekreterare  

  

§ 72    Val av firmatecknare   
         Firmatecknare är Susanne Fagrell och Irene Alvarsson 

 

§ 73   Val av attesterare 

         Inga val gjordes 

 

§ 74 AU 

          Inga val gjordes 

 

§ 75 Representant till SGVK's fullmäktige 

 Ingen representant utsågs vid detta möte 

 

§ 76  Övrigt 

         Jan Talts, adjungerad från Avelsrådet, gav en kort och givande presentation av sig och sin 

         hustru Ulrika -  en intressant och givande spegling av vilken kompetens vår klubb besitter. 

 

         Därefter följde en kort presentation av styrelsen, där var och en redogjorde för sina 

         kompetenser och styrkor samt vad man kunde vara behjälplig med i styrelsearbetet.   

 

         Susanne uppmanade styrelsen att läsa igenom stadgarna och påtalade vikten av att det som 

         diskuteras på våra möten stannar inom styrelsen samt att fortsatt hålla en god ton.   

  

          Beslöts att styrelsemöte skall hållas sista söndagen i varje månad, kl. 20.00.   
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§ 77 Nästa möte 

          25 mars, kl 20.00 

  

§ 78  Mötet avslutas 

         Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet                  

 

___________________ 

Anita Dandenell 

 

 

Justeras    Justeras   Justeras 

 

___________________  __________________        ________________ 

Susanne Fagrell   Agneta Wändell  Catrin H Karlsson  

       

 


