PROTOKOLL FÖR SSBTK:S KONSTITUERANDE MÖTE
SÖNDAG, 2014-02-09, TELEFONMÖTE
NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA
MÄLLINEN, JOSEFINE PETTERSSON, MALIN TOIVAINEN, SUZETTE ELESTEDT,
NICKLAS NULAND SAMT JENNIE HAMMARQVIST

§1.1

Mötet öppnas
Ordförande Johan Norgren hälsar den nya styrelsen välkomna och
förklarar mötet öppnat.

§1.2

Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes
Laila Mällinen.

§1.3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§1.4

Styrelsens konstitution
Styrelsen konstituerar sig enligt följande:
Vice Ordförande:

Camilla Thörner

Sekreterare:

Malin Ask

Kassör:

Caroline Remula, adjungerad
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Till firmatecknare beslutades:
Johan Norgren samt Caroline Remula
Johan Norgren skickar uppgifter kring den nya styrelsens sammansättning
till SKK och Svenska Terrierklubben

§1.5

Övriga frågor
Adjungerad kassör önskar vara delaktig i den grupp styrelsen har på
facebook vilket godkändes.
Styrelsen ser gärna att valberedningen och revisorer medverkar på möten
när de önskar.
Camilla lägger ut alla listor med årets Stafford 2013 på hemsida och på
klubbens facebook sida.
Till administratörer på facebooksidan valdes Josefine och Jennie.
Viktigt att hemsidan är klubbens främsta ansikte utåt och facebooksidan
ska fungera som en hänvisning för info med länkar över till hemsidan.
Josefine är styrelsens kontaktperson för hemsidan och tar emot alla
uppgifter som ska publiceras förutom shopen som Laila fortsätter rodda
mot webmaster. Josefine tar kontakt med Anna Hjulström som jobbar med
den nya hemsidan och informerar om att hon är kontaktperson.
Viktigt att samtliga kommitteér arbetar aktivt med att både bistå hemsida
samt Staffetten med material.
Sammankallande för kommitteér:
UK:

Malin Toivainen

Utställning:

Johan Norgren

PR:

Camilla Thörner

Tävling:

Återkommer nästa möte

MH/BPH:

Nicklas Nuland

Staffetten:

Johan pratar med nuvarande
redaktör om intresse finns att jobba
vidare 2014.

Shopen:

Laila Mällinen

Medlemsansvarig:

Johan Norgren
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Suzette Elestedt tar över som sammankallade för aktivitetspersoner.
Styrelsen beslutade att inte ha något verkställande utskott (VU).
Laila Mällinen ansvarar för utskick till nya staffordägare som ej är
medlemmar i klubben. Malin A ber SveTek skicka listor till Laila.
Caroline ombeds att enligt önskemål från årsmötet se över ett nytt
bokföringsprogram.
Sekreteraren önskar köpa in en skrivare till klubben, återkommer med
förslag nästa möte.
Diskussion kring medverkan vid Nordic Terrier Show. Styrelsen är överens
om att avstå 2014.

§1.6

Nästa möte
Söndag 20140302 klockan 19,30 via telefon.

§1.7

Mötet avslutas
Ordförande Johan Norgren tackar för ett trevligt första möte med nya
styrelsen och avslutar mötet.

Vid protokollet

Malin Ask
Justeras

Justeras

Johan Norgren

Laila Mällinen
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