PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
Mora Brukshundklubb, Kråkberg/Mora, 19 februari 2017
Närvarande: Malin Thörnqvist, Lisa Bjöns, Ulrica Bengtsson, Louise Eriksson, Annika
Danielsson, Yvonne Larsson och Silvia Wiklund.
Frånvarande: Gunilla Johansson och Anna Stenholm.

§ 1. Mötet öppnades
Mötet öppnades av Malin Thörnqvist.

§ 2. Val av mötesfunktionärer
a) Till mötesordförande valde styrelsen Malin Thörnqvist.
b) Till mötessekreterare valde styrelsen Louise Eriksson.
c) Till justerare valde styrelsen Annika Danielsson och Yvonne Larsson.

§ 3. Fastställande av styrelsen
Styrelsen konstituerande sig enligt följande:
a)
b)
c)
d)
e)

Ordförande: Malin Thörnqvist
Sekreterare: Louise Eriksson
Kassör: Ulrica Bengtsson
Ledamöter: Lisa Bjöns, Annika Danielsson, Gunilla Johansson, Sylvia Wiklund
Suppleanter: Anna Stenholm (förste suppleant), Yvonne Larsson

§ 4. Firmatecknare
Till firmatecknare för föreningen Mora Brukshundklubb (884400-8881) utsågs:
Ordförande Malin Thörnqvist (891226-7542) och kassör Ulrica Bengtsson (740720-7104).
BESLUT: Styrelsen beslutade att de två firmatecknarna tecknar firman var för sig.

§ 5. Distriktsfullmäktige
BESLUT: Styrelsen beslutade att Mora Brukshundsklubbs representanter vid
Distriktsfullmäktige den 19 mars 2017 kl 15, Scandic Hotell Falun är Malin Thörnqvist och
Louise Eriksson.

§ 6. Övriga frågor
a) Lokalklubbkonferens 19 mars kl 9-14, Scandic Hotell Falun:
Louise får i uppdrag att kontakta sektorsansvariga för att utse representanter till
lokalklubbskonferensen. Under denna dag skall deltagarna bl a diskutera hur det kan bli
ett ökat samarbete i distriktet samt hur lokalklubbarna bästa kan få hjälp av distriktet.
Utöver sektorsansvariga kan även ordförande samt distriktsombud delta. Louise skickar in
anmälan till distriktet.
b) Funktionärer Vasaloppet (nummerlappshantering)
Malin tar reda på vilka åtaganden/förpliktelser som Mora Brukshundklubb har gentemot
Vasaloppet om klubben inte lyckas fylla de sista passen. Detta för att undvik badwill och
eventuella skadestånd. Malin tar även reda på och det finns fler namnförslag som inte har
tillfrågats om att fylla de sista luckorna.
c) Hemsida/medlemsregister:
Lisa kontaktar berörd person för att få behörighet till hemsidan och medlemsregister.
Förslag är att vice ordförande har hand om websidan samt att kassör och sekreterare har
hand om medlemsregistret.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Datum för nästa styrelsemöte blir 14 mars kl 18:30 (klubbhuset).
§ 8. Mötet avslutas.
Ordförande tackade för deltagande och förklarade mötet avslutat.

__________________________________

______________________________

Louise Eriksson, sekreterare

Malin Thörnqvist, ordförande

__________________________________

______________________________

Annika Danielsson, justerare

Yvonne Larsson, justerare

