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Närvarande: 

Nina Karlsdotter (ordf.), Katarina Paulsson, Yvonne Larsdotter, Helen Sjölund, Hans Peterson  

 

Anmält förhinder: 

Veronica Lange, Anne Wedin, Inez Fryklöf 

 

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande Nina Karlsdotter hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet 

 

§ 2. Godkännande av dagordningen 

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen dagordning med tillägget § 9.1 Föregående 

protokoll. 

 

§ 3. Val av sekreterare och justerare 

Styrelsen beslutade att till sekreterare för mötet utse Hans Peterson och till justerare, jämte 

ordförande, att utse Katarina Paulsson. 

 

§ 4. Konstituerande av styrelsen 

Styrelsen beslutade att till sekreterare utse Hans Peterson, 

att till kassör utse Helen Sjölund samt 

att till vice ordförande utse Yvonne Larsdotter. 

 

§ 5. Tecknande av klubbens firma 

Styrelsen beslutade att ordförande och kassör tecknar Affenpinsherklubbens konton, 

tillsammans eller var och en för sig samt att i bilaga till detta protokoll förteckna de 

personuppgifter banken behöver.  

 

§ 6. Val av Arbetsutskott (AU) 

Styrelsen beslutade att till arbetsutskott utse ordförande, kassör och sekreterare. 

 

§ 7.  Beslut om omedelbar justering av § 4 t.o.m. § 6 

Styrelsen beslutade att paragraferna 4 till och med 6 är omedelbart justerade. 
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§ 8.  Val av delegater till SSPK fullmäktigemöte 

Styrelsen beslutade att till ordinarie delegater utse Nina Karlsdotter, Katarina Paulsson och 

Hans Peterson samt att till suppleant utse Yvonne Larsdotter.   

 

§ 9.  Övriga frågor 

1. Protokoll nr 1 – 2015 förelåg.  

Styrelsen beslutade att godkänna Affenpinscherklubbens mötesprotokoll nr 1 – 

2015, samt att detta även distribueras av sekreteraren till nytillkomna 

styrelsemedlemmar. 

 

§ 10.  Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir ett fysiskt möte den 22 mars 2015, kl. 11.00 i 

Jordbro, då bl.a. tid ska avsättas för gemensam planering av verksamhetsåret under 

förutsättning att lokalen är tillgänglig då. Katarina Paulsson kontrollerar tillgängligheten. 

Ett förslag till mötesplan för 2015 lades fram för mötet. Styrelsen beslutade att samtliga 

styrelsemedlemmar granskar denna och snarast återkommer till Hans Peterson om acceptans 

eller ändringsförslag för sammanjämkning inför nästa styrelsemöte. 

 

§ 11.  Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Hans Peterson 

 

Justeras: 

 

 

Nina Karlsdotter   Katarina Paulsson 

 

Bilagor: 1. Tecknande av Affenpinscherklubbens firma 
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 2. Förslag mötesplan 2015 


