
Konstituerande styrelsemöte för Sjöbo Brukshundsklubb 
2015-02-23
Plats: Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordförande Jeanett Gerdin
Vice ordförande Jessica Alenius
Sekreterare Inger Hörnfeldt
Kassör Kerstin Nordbeck
Ledamot Elisabeth Olsson
Ledamot Lars Fredriksson
Ledamot Siw Andersson
Suppleant Birgitta Söderström
Suppleant Eva Signal
Suppleant Eva Lenneke

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Jeanett Gerdin öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 2 Val av sekreterare
Inger Hörnfeldt valdes till sekreterare 

§ 3 Val av justerare
Elisabeth Olsson valdes till justerare

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 5 Konstituerande
- val av ordförande om ordförande ej valts av årsmötet
Årsmötet valde Jeanett Gerdin till ordförande
- val av kassör
Årsmötet valde Kerstin Nordbeck till kassör
- val av övriga poster
Årsmötet valde övriga poster - se årsmötets protokoll

§ 6 Val av firmatecknare
Beslut
att välja ordförande Jeanett Gerdin och kassör Kerstin Nordbeck till firmatecknare var för 
sig



§ 7 Datum för styrelsemöten under 2015
Samtliga möten börjar 19.00
Plats: Klubbstugan i Anklam

9 Mars
13 april
4 maj
8 juni
10 augusti
7 september
5 oktober
2 november
7 december

Övriga ärenden
Studiefrämjandet erbjuder gratis utbildning, dels i Föreningskunskap där målgruppen är 
ledamöter i föreningsstyrelser som behöver få en grund att stå på, dels en utbildning som 
riktar sig till kassörer.
De från styrelsen som har möjlighet kommer att anmäla sig till ”Föreningskunskap” och 
Kerstin skall undersöka om hon har möjlighet att även gå ”kasssörutbildningen” .

Beslut tagna via telefon/mail
Beslut
att hedra minnet av bortgångna Sture Lindberg med en krans till hans begravning till en 
kostnad av ca 1500kr. Sture var hedersmedlem och en av de som grundade klubben.

Beslut
att avtacka avgående styrelsemedlemmar med en blombukett.

Beslut
att bevilja en av kursdeltagarna på klubbens valpkurs två privatlektioner för Elisabeth 
Mattsson i stället för att slutföra valpkursen. 

Ordförande Sekreterare Justerare

Jeanett Gerdin Inger Hörnfeldt Elisabeth Olsson


