Protokoll konstituerande styrelsemöte 3/2016
Tid: lördag den 2 april 2016
Plats: Best Western, Arlandastad
Närvarande: Hans Bohman, Lars Wicander, Mike Berglund, Solveig Marklund, Anki
Sinkkonen, Sabina Kleväng, Torbjörn Ståleberg & Una Modig
1. Mötet öppnas
Ordförande Hans Bohman hälsade den nya styrelsen välkommen och öppnade
dess första möte.
2. Justerare
Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden, valdes Sabina Kleväng.
3. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Protokoll
Inga tidigare mötesprotokoll förelåg, protokoll för möte 02/2016 är justerat och
utsänt.
5. Ledningens rapport
Styrelsen diskuterade sina gemensamma spelregler. Beslut är beslut oavsett
ståndpunkt så står man bakom de beslut som är tagna. Full sekretess råder över
det som avhandlas på möten och det material som inkommer.
6. Styrelsens arbetsformer
6.1 Styrelsens ansvar
6.1.1201 Konstituering
a) Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Malin Månsson.
b) Val av vice sekreterare
Till vice sekreterare valdes Una Modig.
c) Val av kassör
Till kassör valdes Solveig Marklund.
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6.1.1202 Ekonomisk konstituering
Till att teckna Svenska Hundkapplöpningssportens
Centralförbund, 802010-4397, firma utsågs, Hans Bohman och
Una Modig att var för sig teckna firman. Vid deras frånvaro
tecknas firman av två ordinarie ledamöter ur styrelsen och då
två i förening.
Attester utföres av firmatecknarna var för sig.
Kassören tecknar ensam för Svenska
Hundkapplöpningssportens räkning samtliga konton hos Nordea
samt Plusgirot. Vid kassörens frånvaro tecknar Hans Bohman
och Una Modig var för sig dessa konton.
Kassören registreras också som deklarationsombud med
åtkomst till Svenska Hundkapplöpningssportens
Centralförbunds skattekonto.
Betalningar över 3000 kronor ska attesteras av ordförande
Hans Bohman.
Denna punkt anses justerad med omedelbar verkan.
6.1.1203 Arbetsfördelning inom FS
Bordlades till nästa möte.
6.1.1204 Kontaktlista FS
Kontaktlista upprättas och utsändes för internt bruk. Malin
Månsson tillser detta.

15. Övriga frågor
Mike Berglund fick i uppgift att se över lämpliga IT-lösningar för att underlätta styrelsens
kommunikation och hantering av gemensamma dokument.
16. Kalendarium
Möten kommer att hållas sista torsdagen i varje månad kl 19,30.
17. Mötet avslutas
Ordförande Hans Bohman avslutade mötet.
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