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Konstituerande möte 2018-03-17 
Närvarande ledamöter: Linda Vågberg, Ulrika Bruylandt, Christer Frisk, Veronika Vågstedt 
Wärme, Sara Svedberg. 
Ej närvarande ledamöter: Birgitta Bergström, Anna Holter. 
Ej närvarande suppleant: Agneta Östlund, Anders Flodin. 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande Linda Vågberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Linda 
presenterade sig själv för styrelsen. 
 
§2 Val av protokollförare 
Sara Svedberg utsågs att föra protokoll. 
 
§3 Val av justerare 
Ulrika Bruylandt valdes till justerare. 
 
§4 Rutiner styrelsearbete 
Ett styrelsemöte ska bokas in i närtid där styrelsen kan gå igenom rutiner, t.ex. svarstider. 
Frågan kommer att aktualiseras vid nästkommande möte där policy för interna rutiner 
gällande avdelningsstyrelsen ska presenteras. Mötet noterade informationen. 
 
§5 Val av vice ordförande 
Ulrika Bruylandt valdes till vice ordförande. 
 
§6 Val av sekreterare, postmottagare, informationssekreterare samt protokollförare 
Sara Svedberg valdes till sekreterare, postmottagare samt protokollförare. 
 
§7 Val av kassör 
Birgitta Bergström valdes till kassör. 
 
§8 Val av jaktsekreterare retriever 
Ulrika Bruylandt valdes till jaktsekreterare retriever. 

§9 Val av jaktsekreterare spaniel 
Sara Svedberg valdes till jaktsekreterare spaniel. 

§10 Val av viltspårsekreterare 
Christer Frisk valdes till viltspårsekreterare. 

§11 Val av utställningssekreterare 
Birgitta Bergström valdes till utställningssekreterare.  
 
§12 Val av utbildningssekreterare 
Anna Holter valdes till utbildningssekreterare 
 
§13 Val av Funktionsbeskrivning retrieversekreterare 
Anna Holter valdes till Fb-r sekreterare 
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§14 Val av eventuell biträdande funktion 
Veronika Vågstedt-Wärme valdes till bitr jaktretriever. 
 
§15 Val av firmatecknare samt upphävande av tidigare firmatecknare 
Beslöts att ordförande Linda Vågberg och kassör Birgitta Bergström samt kassaförvaltare 
Agneta Olofsson, att var för sig eller i förening, teckna klubbens namn samt att disponera 
klubbens bankkonton. 
Beslöts att samtidigt upphäva rätten from 2018-03-17 för tidigare ordförande Maria 
Hellström och kassör Carina Östberg att teckna klubbens firma tillika disposition av klubbens 
bankkonton. 
Beslöts att maxbelopp för attestering läggs på 3000 kr (tre tusen), vilket innebär att 
ordföranden och kassör skall attestera fakturor överstigande 3000 kr. 
 
§16 Ansvarig för webbsidan 
Som ansvarig för webbsidan valdes Veronika Vågstedt Wärme. 
 
§17 Ansvarig för material till Apportören 
Som ansvarig för material till Apportören valdes Sara Svedberg. 
 
§18 SSRKs centrala funktionärsmöte (retriever, spaniel, exteriör, info) 
Veronika Vågstedt Wärme (retriever) och Christer Frisk (viltspår) valdes som deltagare på 
funktionärsmötet. Linda Vågberg undersöker om det finns fler möjliga delegater. 
 
§ 19 SSRK Representantskapsmöte 
Ingen information om mötet har inkommit från HS. Val av deltagare till 
representantskapsmöte beslutas på nästkommande möte.  
 
§20 Adresslista styrelsen 
Kontaktuppgifter till alla i styrelsen samlades in, Sara Svedberg sammanställer listan och 
skickar till styrelsemedlemmar, HS samt sektioner. 
 
§21 Rättigheter att inhämta data från medlemsmatrikel 
Linda Vågberg undersöker detta. 
 
§22 Nästa möte 
Nästa möte hålls 26:e mars kl. 17.00 på MittSverigeVatten i Sundsvall. 
 
§23 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för idag och avslutade mötet. 
 
 
 
Sara Svedberg 
Mötessekreterare 
 
 
Ulrika Bruylandt 
Justerare 
 

Linda Vågberg 
Ordförande 
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