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Styrelsemöte  
 
Plats: Falu Brukshundsklubb 
Tid:  17.00  
 

§ 39 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat. En presentationsrunda följde efter detta. 

 
§ 40 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
 
§ 41 Val av Justerare  

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 42 Konstituering 

Styrelsen konstituerade sig enl. följande: 
Vice ordförande Ewa-Lisa Hoel 
Sekreterare Gunilla Holm Nyberg 
Kassör Agne Nyberg 
Jaktprovsansvarig Tony Persson 
Utbildningsansvarig Marita Danemyr 
Utställningsansvarig Ann Kristin Holmgren 
Viltspårsansvarig Ewa-Lisa Hoel 
Suppleant 1 Agneta Berger 
Suppleant 2 Ingela Andersson 

 
§ 43 Firmatecknare 

 
Styrelsen beslöt att SSRK Dalarnas firma får tecknas av ordförande samt av kassören var för sig. 

För uttag överstigande 20 000 kr erfordras bådas namnteckning. 
Styrelsen beslöt vidare att Viltspårskommitténs firmatecknare är Gudrun Berggren, 

viltspårskassör, som bevakar in- och utgående transaktioner. 
 

§ 44 Beslut om omedelbar justering av punkt 4 och 5 på dagordningen. 
Punkterna 4 och 5 justerades omedelbart.   

 
§ 45 Ansvarsområden för styrelsen 

Avdelningsstyrelsen konstaterade att Dokumentet ”Ansvarsområden för styrelsen SSRK 
Dalarna” (f.d. Arbetsordningen) inte är komplett och att styrelsen kommer att arbeta 
vidare med dokumentet under våren.  

Styrelsen beslöt bordlägga ärendet till ett kommande möte.  
 
§ 46 Övriga frågor 

 
- Summering av årsmötet 

Det konstaterades att mötet varit bra och att det flutit på som tänkt. Frågan om hur 
man får fler att tycka det vara angeläget och intressant att delta i årsmötet togs upp. 
Styrelsen konstaterade att detta är något att fundera över under kommande år.  
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- Funktionärsträff 6-7 april 2019 
Avd.styrelsen representanter vid Funktionärsträffen blir 4 st.  
 

- Fullmäktigemöte 18-19 maj 2019. 
Ordförande kommer, tillsammans med ytterligare en ur styrelsen, att delta i 
Fullmäktigemötet. Två suppleanter anmäls också. 

- Den planerade SSRK Dagen 1 maj 2019. Datumet visar sig kollidera med Sektion 
Södras upptaktsträff. Styrelsen fann att det är mycket på gång under våren inom 
avdelningen, bl.a. Unghundsderbyt.  

Styrelsen beslöt att skjuta på arrangemanget till hösten istället.  
 

§ 47 Nästa möte 
Styrelsen träffas nästa gång den 16 april, kl. 18.30  i Falun 

 
§ 48 Mötets avslutande 

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 
 
 


