Protokoll konstituerande styrelsemöte
SASK
12 Mars 2017
Norrköping BK
Närvarande: Jeanette Forssman, Cari Hansson, Veronica Hagéus, Emma
Sandfjord, Maria Romner, Anna-Karin Malm, Monica Gahlin
Föranmäld frånvaro: Linnea Lundberg, Emelie Johnsson
§22 MÖTETS ÖPPNANDE
Jeanette önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§23 VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Veronica.
§24 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkändes.
§25 NYA STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Enligt beslut på SASK årsmöte 2017-03-12 beslutades följande för
omedelbar
justering:
Ordförande 1 år Jeanette Forssman
Vice ordförande, Emma Sandfjord
Kassör, pågående Maria Romner
Sekreterare, 2 år Cari Hansson
Ledamot 1, nyval 2 år, Linnea Lundberg
Ledamot 2, pågående Veronica Hagéus
Ledamot 3, pågående Emelie Johnsson
Suppleant 1, nyval 2 år, Anna-Karin Malm
Suppleant 2, pågående Monica Gahlin
§26 FIRMATECKNING
Beslutades att kassör Maria Jönsson, 19800430-4161, Annefrid Hörrsväg
207-23,
257 92 Sjöbo och ordförande Jeanette Forssman, 19640619-3901, Johan
Hårds
gata 52A, 254 54 Helsingborg skall teckna firman var för sig.
§27 BILDANDE AV VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
Beslutades att verkställande utskott utgörs av ordförande Jeanette
Forssman,
vice ordförande Emma Sandfjord och kassör Maria Jönsson.
§28 OMEDELBAR JUSTERING AV §26 OCH §27
Beslutades om omedelbar justering av §26 och §27.
§29 FASTSTÄLLANDE AV KLUBBENS OFFICIELLA ADRESS
Sekreterarens (Cari Hansson) adress fastställdes som klubbens officiella
adress:
nuvarande blir Björklund, 614 96 Östra Ryd.
Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK).
Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras;
mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare
emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på www.sask.nu
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§30 ÖVRIGA FRÅGOR
Det behöver göras en presentation av avelsrådets medlemmar på
hemsidan, likaså göra en uppdatering av nya styrelsen.
Styrelsen tar åter upp att det är väldigt viktigt med bra mailkontakt
mellan styrelsemedlemmar. Det är även vars och ens ansvar att läsa
igenom protokoll från styrelsemöten som man av någon anledning inte
kunnat delta vid.
§31 NÄSTA MÖTE
9 april, 19.00 via telefon
§32 MÖTETS AVSLUTANDE
Jeanette tackade för visat intresse och avslutade det konstituerande
styrelsemötet.

Vid protokollet:

_________________________
__________________________
Cari Hansson

Jeanette Forssman

Justerat:
_________________________
VeronicaHagéus
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