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Styrelsemöte  
Tid:  16.00  
 
 

§ 17 Mötets öppnande 
Vice ordförande hälsade de nya ledamöterna välkomna in i styrelsearbetet och 
förklarade mötet öppnat. Hon läste upp ordförandens inledningsord, som en hälsning 
från henne. En presentationsrunda följde efter detta. 

 
§ 18 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
 
§ 19 Val av Justerare  

En ledamot valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 20 Konstituering 

Styrelsen konstituerade sig 0ch konstaterade att till ett kommande möte bör frågan om 
att utse någon av ledamöterna som ”Sponsoransvarig” tas upp.  

 
 
§ 21 Firmatecknare 

 
Styrelsen beslöt att SSRK Dalarnas firma får tecknas av ordförande samt av avdelningskassören 

var för sig. För uttag överstigande 20 000 kr erfordras bådas namnteckning. 
Styrelsen beslöt vidare att Viltspårskommitténs firmatecknare utsågs. Hon ansvarar för 

viltspårskommitténs konto och bevakar in- och utgående transaktioner. För uttag över 
20 000 kr erfordras både viltspårskassörens och avdelningskassörens namnteckning. 
 

§ 22 Beslut om omedelbar justering av punkt 4 och 5 på dagordningen. 
Punkterna 4 och 5 justerades omedelbart.  Bilaga § 22 

 
§ 23 Ansvarsområden för styrelsen 

Avdelningsstyrelsen presenterade och räckte över ”Arbetsordning för 
avdelningsstyrelsen SSRK Dalarna” till de nya styrelseledamöterna.  

 
§ 24 Övriga frågor 

 
- Summering av årsmötet 

Det konstaterades att det varit mycket bra och uppskattad med en föreläsning innan 
årsmötet. Det var ett fyrtiotal anmälda, men med anledning av rädsla för 
Coronasmittan blev det flera avbokningar i sista minut. Stämningen under själva 
årsmötet var positiv och avslappnad och det konstaterades att det flutit på som 
tänkt. Tanken att ha en föreläsning i samband med årsmötet bör vi försöka hålla fast 
vid.  
Styrelsen konstaterade också att vi i Dalarna har det bra förspänt med att hela tre 
stycken medlemmar arbetar i SSRKs styrelse centralt. 
Avdelningssekreteraren berättade att hon kände att det hade varit bra om man haft 
ett kort förberedande styrelsemöte straxt innan årsmötet, så att man fått gå igenom 
arbetsfördelning m.m.  



SSRK DALARNA WEBBPROTOKOLL 2/2019 Konstituerande sammanträde Sida 2/2 
 (§ 17-26) 
 2020-03-15 
 

En av suppleanterna påpekade att det ännu inte finns någon provledning för KM och 
att den frågan brådskar. Styrelsen fann att frågan bör tas upp i Jaktkommitten 
Dalarna å det snaraste. Jaktansvarig tar frågan vidare dit. 

- Funktionärsträff och Representantskapsmöte 18-19 april 2020 
SSRK Hs har meddelat att man pga den rådande situationen med spridningen av 
Coronaviruset valt att ställa in dessa möten.   
 

§ 25 Nästa möte 
Styrelsen träffas nästa gång den 31 mars, kl.17.30. 
Ytterligare ett datum för styrelsemöte bestämdes: Arbetsdag tillsammans med 
sektionsstyrelserna den 19 april, kl 10 - 15  
Styrelsen uppdrog åt avdelningssekreteraren att höra om Ranhyttan är ledig den dagen 
och återkoppla till ordförande, som får skicka en inbjudan till våra två sektionsstyrelser.  

 
§ 26 Mötets avslutande 

Viceordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 
 
 


