Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens
konstituerande styrelsemöte 29 mars 2009
Scandic Hotell, Upplands Väsby
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Närvarande:
Owe Rindstrand
Lotta Fornås § 1- 8
Anita Ohlson
Lotta Lindeberg
Gun-Britt Klingberg § 1- 8
Janet Johansson
Björn Ekedahl
Göran Langheimer
Ej Närvarande:
Ingrid Grundström
Adjungerad:
Annika Sahl-Kadar, sekr
§ 1 Öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§ 2 Val av justerare
Lotta Lindeberg valdes att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§ 4 Val av kassör
Till kassör valdes Göran Langheimer
§ 5 Klubbens firmatecknare
Till klubbens firmatecknare valdes ordförande Owe Rindstrand och kassör Göran
Langheimer. Båda har rätt att var och för sig teckna Golden retrieverklubbens postoch bankkonton, insättning, uttag samt öppnande och avslut av konton.
§ 6 Övriga styrelseledamöters ansvarsområden:
a. Information/Sektion – Anita Ohlson
b Biträdande Informations-/PR-ansvarig – Lotta Lindeberg
c. Jakt – Lotta Fornås
d. Mentalitet – Janet Johansson
e. Hälsa - Owe Rindstrand
f. Exteriör – Ingrid Grundström
g Utbildning – Björn Ekedahl
h. RAS-/avelskommitté – Gun-Britt Klingberg
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§ 7 Styrelsens kontaktperson för Goldenspecialen
Beslut: Lotta Fornås valdes till styrelsens kontaktperson för Goldenspecialens
arbetsgrupp.
§ 8 Adjungerade till styrelsen
Owe informerade styrelsen om historiken och överenskommelsen med adjungerad
sekreterare.
Inför årsmötet 2007 beslutade styrelsen att adjungera en sekreterare på grund av
den höga arbetsbelastningen, helt möjligt enligt stadgan. Ordföranden kontaktade
den nu adjungerade sekreteraren och fick ett positivt svar, men med förbehållet att
det kanske inte alltid var möjligt för henne att vara med på alla styrelsemöten, på
grund av att det egna arbetet ibland infaller på helger. Eftersom styrelsen bedömde
att det var viktigt att sekreteraren fanns med på alla möten, slöts en
överenskommelse om att ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst skulle
utbetalas som arvode. Under de två år överenskommelsen har funnits, 2007
respektive 2008, har sammanlagt 6000:- utbetalats.
Beslut: Att utse Annika Sahl-Kadar som adjungerad sekreterare.
§ 9 Sammanställning av adresslista
Alla styrelseledamöterna skickar sina uppgifter till sekreteraren.
§ 10 Styrelsens kontaktperson till sektionerna
Beslut: Anita Ohlson är kontaktperson för sektionerna
§ 11 Ansvarig utgivare för Golden Nytt
Beslut: Anita Ohlson är ansvarig utgivare för Golden Nytt.
§ 12 SSRK:s fullmäktige
Styrelsen har att utse delegater att representera GRK till SSRK:s fullmäktige 16-17
maj 2009.
Beslut: Att utse Anita Ohlson och Owe Rindstrand som ordinarie delegater.
Att utse Björn Ekedahl som suppleant. Owe tillfrågar de övriga föreslagna
personerna.
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§ 13 Rutiner för möten och kommunikationer inom styrelsen
Alla nya ledamöter får häftet ”Välkommen som ny i styrelsen”. Viktigt att alla
ledamöterna är medvetna om att det råder Tystnadsplikt och Solidaritet om vad som
behandlas inom styrelsen. Styrelsemötena pågår oftast från lördag morgon till
söndag eftermiddag, med arbete även lördag kväll.
Beslut: Att utse mentorer till våra nya ledamöter. Lotta L är mentor till Janet,
Owe till Göran, Lotta F till Ingrid och Anita till Björn.
Sekreteraren ansvarar för bokningar och övriga kontakter med hotellet.
§ 14 Forskningsstipendiets styrelse
Beslut: Att till styrelsen välja Owe Rindstrand, Eva Swanberg och Gun-Britt
Klingberg
§ 15 AU Arbetsutskott
Utgörs av Owe Rindstrand, Gun-Britt Klingberg och Göran Langheimer
§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmälda
§ 17 Kommande möten
Beslut: Styrelsen kommer preliminärt att ha möten:
18-19 april
Telefonmöte 7 juni kl 18.00
22-23 augusti
17-18 oktober
16-17 januari 2010
Telefonmöte 28 februari 2010
§ 18 Avslutande av mötet
Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet för avslutat.
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