Smålandsavdelningen
Konstituerande styrelsemöte
Plats:
Vrigstad
Närvarande: Morgan Thorell
Sven Ludvigsson
Hans Olofsson
Birgitta Kåberger
Magnus Lindström
Ulla Görl-Appelkvist
Jennifer Hofsö
Kristina Kindstrand
Eva Masthagen

Sammanträdesdatum
2012-03-17
§ 1-20
ordförande

suppleant
suppleant

§1

Mötets öppnande
Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet

§2

Val av ordförande för mötet
Att leda mötesförhandlingarna utsågs Morgan Thorell.

§3

Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare utsågs Ulla Görl-Appelkvist och till justerare Magnus
Lindström.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§5

Beslut om kassör
Till kassör i avdelningen valdes Hans Olofsson.

§6

Beslut om vice ordförande
Till vice ordförande i styrelsen utsågs Sven Ludvigsson.

§7

Beslut om jaktprovsansvarig, retriever
Till jaktprovsansvarig, retriever, valdes Sven Ludvigsson.

§8

Beslut om utställningsansvarig
Till utställningsansvarig utsågs Birgitta Kåberger.

§9

Beslut om utbildningsansvarig
Till utbildningsansvarig valdes Magnus Lindström.
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§ 10

Beslut om viltspåransvarig
Till viltspåransvarig utsågs Jennifer Hofsö.

§ 11

Beslut om jaktprovsansvarig, spaniel
Till jaktprovsansvarig, spaniel, valdes Eva Masthagen.

§ 12

Beslut om sekreterare/postmottagare
Till sekreterare och postmottagare samt kontaktperson med Apportören
utsågs Ulla Görl-Appelkvist.

§ 13

Beslut om firmatecknare i föreningen
Att var för sig teckna SSRK Smålands konton i Nordea utsågs kassören Hans
Olofsson samt ordföranden Morgan Thorell.

§ 14

Omedelbar justering av §§ 5-13
Paragraferna 5-13 förklarades omedelbart justerade.

§ 15

Beslut om förskott/kassa till styrelseledamöter
Styrelsen beslutade att i ersättning för telefon, kontorsmateriel etc. utbetala till
ansvariga för
- utställning samt jaktprov retriever
3 000 kr
- utbildning, viltspår, jaktprov spaniel, ordförande,
sekreterare, kassör och web-ansvarig
1 000 kr
Beslutades också att funktionärer får reseersättning för resor i SSRKs regi enligt
den statliga skattefria delen.

§ 16

Val av delegater till Fullmäktige 12-13 maj
Styrelsen utsåg Morgan Thorell och Sven Ludvigsson som ordinarie delegater
vid årets Fullmäktige. Suppleanter: Hans Olofsson (ersättare för Morgan) och
Magnus Lindström (ersättare för Sven). Var och en anmäler sitt deltagande.

§ 17

Representanter vid Funktionärsträffen den 31 mars – 1 april
Beslutades att de som vill och har möjlighet att delta i Funktionärsträffen får
åka. Var och en anmäler sig till träffen varpå styrelsen får besked så att resorna
kan samordnas.

§ 18

Övriga frågor
Styrelsen diskuterade problemet med mail som sänds till en i styrelsen men som
kanske berör hela styrelsen. Styrelseledamotens svar kan vara högst personligt
men uppfattas som styrelsens svar. För att undvika missförstånd beslutades att
sådana mail sänds till sekreteraren som i sin tur mailar ut dem till hela styrelsen.
Ett annat alternativ: Hör med avsändaren om det är en styrelsemedlems
personliga åsikt han/hon vill ha eller ett ställningstagande från styrelsen.
Konstaterades också att sunda förnuftet får avgöra hur man ska gå tillväga.
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§ 19

Kommande styrelsemöten
Styrelsen beslutade förlägga kommande tre styrelsemöten enligt följande:
Onsdagen den 9 maj kl 18 00 i Studiefrämjandets lokaler i Jönköping.
Måndagen den 25 juni kl 18 00 i SmÖKKs lokaler i Lenhovda.
Onsdagen den 15 augusti kl 19 00: Telefonmöte.

§ 20

Mötet avslutas
Morgan tackade sina styrelsekamrater och avslutade mötet.
Vid protokollet

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist
Justerat 21/3 2012

Justerat 27/3 2012
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