
Protokoll !
styrelsemöte SRSL!

2017-06-02!
Extra insatt telefonmöte!!!

Närvarande: Jan Karlsson, Anna Schön, Ida Törneberg, Lillemor Rodling!!!!
-! Ordförande Jan Karlsson önskade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.!!
-! Mötet beslöt att som justerande kommer vi välja förutom ordförande en övrig ledamot el !
! suppleant varje gång efter kronologisk bokstavsordning. Detta innebär att Ida Törneberg !
! står näst i tur denna gång då Lillemor Rodling justerade förra gången.!!
-! Angående frågan om att adjungera en avelsrådgivare från SKK så presenterade Lillemor 
! Rodling sitt förslag på skrivelse till HuS. Denna godkändes och Jan Karlsson sänder den 
! vidare till HuS.!!
-! Önskemål från tidningen Lapphunden har inkommit om en presentation av alla i styrelsen.!
! Beslöts att alla skriver en kort presentation i löpande text om sig själva som svarar på !
! frågorna ”Vem är du? Vad har du för hundar? Vilken är din vision?”. Denna text sänds !
! sedan till Ida Törneberg tillsammans med ett foto på sig själv och förslagsvis sin/sina !
! hund/ar.!
! Ida Törneberg sätter sedan ihop ett förslag till tidningen. Där kommer det även följa med 
! ”tre snabba” frågor som hon kommer ställa till alla i styrelsen så fort hon hinner.!
! Ida Törneberg kontaktar Agneta Sjöquist snarast så hon också kan sända in sin ! !
! presentation.!!
-! Facebook diskuterades. Det beslutades att Ida Törneberg är ansvarig för vår sida där under 
! en månad. En utvärdering kommer sedan ske. Alla hjälps dock åt att sända material och !
! förslag till Ida, som önskar att dessa förslag kommer till henne via messenger. !!
-! Frågan om adjungerande kassör, PG, organisationsnummer samt firmatecknare är !
! fortfarande under utredning och Jan Karlsson har koll på ärendet som bordlades vidare till 
! nästa möte.!!
-! Samtliga i styrelsen som var med i Orsa var idag närvarande och ense om att inte äska !
! ersättning för denna resa.!!
-! Vi avvaktar besked från HuS om när vi ska få gå kurs i föreningsteknik.!!
-! Ida Törneberg jobbar vidare med tillgänglighet och ändring av lösenord till vår mailbox. !
! Denna sköts sedan av ordförande och sekreterare.!!
-! Frågan om loggor bordlades till nästa möte.!!!
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!!
-! Frågan om hemsidans utformning och innehåll bordlades tills nästa möte.!!
-! Nästa möte blir ett telefonmöte 27/6 13:00!!
-! Mötet avslutades! !!!
Vid protokollet!!!!
…………………………………………………!
Anna Schön!!!!
Justeras!!!!
…………………………………………………          ………………………………………………!
Ordförande Jan Karlsson                                       Ida Törneberg!!!
! !
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2/2


