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KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Val av protokollförare 

Helena Wassén valdes till protokollförare vid styrelsens konstituerande möte. 

§3. Val av protokolljusterare 

Ulrika Larsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet från styrelsens konstituerande möte. 

§4. Styrelsens konstitution 

Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande: 

Vice ordförande:  Ulrika Larsson 

Sekreterare:   Helena Wassén 

Kassör:   Petra Thelander 

§5. Firmatecknare 

Styrelsen beslutade att ordförande Titti Jansson och kassör Petra Thelander var för sig ska teckna 

lokalavdelningens firma. 

Punkten justerades omedelbart. 

§6. Lokalstyrelsens arbetsutskott (AU) 

Styrelsen beslutade att lokalstyrelsens AU ska bestå av ordförande Titti Jansson, ledamot Helena 

Wassén och ledamot Petra Thelander. 

Styrelsen beslutade att AU, under perioden mellan två ordinarie styrelsemöten, har befogenhet att 

besluta i ärenden som tillsammans maximalt uppnår en kostnad a’ 1000 sek. 

Punkten justerades omedelbart. 

§7. Resersättningar 

Styrelsen beslutade att reseersättning utgår i enlighet med SKKs riktlinjer. 

Punkten justerades omedelbart. 

§8. Övriga ärenden 

8.1. Information till SRRS/C 

Styrelsen uppdrog till Helena Wassén att inom sju dagar informera SRRS/Cs sekreterare om 

lokalstyrelsens förtroendevalda samt kontaktuppgifter till desamma. 

Styrelsen uppdrog till Petra Thelander att inom sju dagar informera SRRS/Cs kassör om 

firmatecknare för behörighet till lokalavdelningens bankkonto. 

 

8.2          Information till SRRS Västra Fullmäktigemötet är lördagen den 18 april i Stockholm. 



 

 

 
 

Mötesgrupp 

SRRS/Västra 
Mötesort 

Karlstad 
Mötesdatum 

2015-02-08 
Fastställt datum 

2015-02-08 
År/Mötesnr 

2015-2 

Närvarande 

Titti Jansson (ordförande), Ulrika Larsson (ledamot), Helena Wassén (ledamot), Petra Thelander (ledamot), Satu Brännström 
(ledamot) och Maria Hjärtström (suppleant). 

Anmält förhinder 

- 

 

 

Justeras mötesordförande 

 

 
{Förnamn Efternamn} 

Justeras protokolljusterare 

 

 
{Förnamn Efternamn} 

Protokollförare 

 

 
{Förnamn Efternamn} 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 2/2 

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL 

 

8.3  Aktivitetsgrupp i Västra: Vi har namn på ett antal personer som kan tänka sig att vara med i en 

aktivitetsgrupp för Västra år 2015. Titti kontaktar dem för att få namnen på de som vill vara med i 

aktivitetsgruppen och arbetet får växa fram under året.    

 

8.4   RR-nytt manusstopp 2 mars, 26 februari är sista datumet för att skicka in sin egen presentation till Helena 

som skickar vidare till redaktören. Helena sammanställer och skickar även information om viltspårsdagen och 

utställningen i Askersund.     

§9. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 21 mars klockan 12:00 hos Ulrika i Skåre och ett 

Skypemöte kl 20:00 den 15 april. 

§10. Mötets avslutande 

Ordföranden  tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


