
 

 
PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 
2009-06-24 - - Telefonmöte 19.00 – 20.00 

 
Sida 
1 av 3  

 
Beslutande:   
Owe Rindstrand 
Göran Langheimer 
Björn Ekedahl 
Lotta Fornås 
Janet Johansson 
Anita Ohlson 
Ingrid Grundström 
 
Anmält förhinder: 
Lotta Lindeberg 
   
 

 
§ 84 
MÖTET ÖPPNAS 
Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§ 85 
VAL AV PROTOKOLLSFÖRARE OCH JUSTERARE 
I sekreterarens frånvaro valdes Anita Ohlson att skriva mötesprotokoll. Att jämte ordförande justera 
protokollet valdes Ingrid Grundström. 
  
§ 86 
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 

  
§ 87 
GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll är inte justerat p.g.a. oenighet kring formuleringen under § 70.  Det ojusterade 
protokollet godkändes av klubbstyrelsen och lades till handlingarna. Eventuell justeringsanteckning 
biläggs i efterhand. 
  
§ 88 
KONSTITUERING 
 
Beslut: 
Att utse Björn Ekedahl till ny kassör för klubben samt att adjungera Inger Karlsson, Ösby 9720, 762 96 
RÅNÄS som biträdande kassör och ge henne rätt till tittfunktion på klubbens samtliga konton. 
 
Beslut: 
Att upphäva Göran Langheimers rätt att teckna klubbens firma.  

Sign ............   ............  



 

Beslut:  
Att klubbens firmatecknare ska vara Owe Rindstrand, Skivarp 3811 Solliden, 274 54 SKIVARP och Björn 
Ekedahl, Kullavägen 8, 521 61 STENSTORP. Båda har rätt att var och för sig teckna Golden 
retrieverklubbens post- och bankgirokonton, insättning, uttag samt öppnande och avslut av konton. 
 
Beslut: 
Arbetsutskottet ska bestå av Owe Rindstrand, Björn Ekedahl och Anita Ohlson. 
 
Paragraf 88 upplästes i sin helhet för styrelsen och förklarades därefter som omedelbart justerad. 
 
§ 89 
EKONOMI 
Då klubbstyrelsen upplever dålig insyn och kontroll i klubbens ekonomi måste vi omedelbart ändra i 
kassörsrutinerna. Björn och Owe tillser att alla handlingar kommer till klubben och fördelas efter beslut 
i § 88. 

 
§ 90 
UTBILDNING 
SKK konferens för utbildningsansvarig 
 
Beslut: 
Björn åker på konferensen. 
 
§ 91 
PR 
Medlemsservice 
Anita presenterade ett förslag till webbaserat medlemssystem – Membit. Offerten avser avisering av 
medlemsavgifter samt upprätthållande av medlemsmatrikel online, vilket ger möjlighet till att flera 
personer kan använda systemet parallellt. Förslaget omfattar inte hantering av utlandsmedlemmar, 
betalningsregistrering och registrering av nya medlemmar. 
Systemet tillåter att vi inför E-avisering via epost vilket ger möjlighet till besparingar för porto, kuvert 
mm.  
 
Beslut: 
Att teckna ettårsavtal med Membit från 2009-07-01 enligt ovanstående förslag. 
 
§ 92 
ORDFÖRANDE 
Rapport från möte med Skånesektionen 
Owe och Björn rapporterade från mötet med Skånesektionen. SSRK:s ordförande Sverker Haraldsson 
har skrivit minnesanteckningar som kommer att bifogas nyhetsbrevet till samtliga sektioner. 
  
Representant projektgrupp SSRK 
Owe hade föreslagits av övriga retrieverklubbar som retrieverrepresentant i projektgruppen för ett 
medlemskap inom SSRK. Lotta F ville försäkra sig om att Owe under rådande situation i klubbstyrelsen 

Sign ............   ............  



 

Sign ............   ............  

även skulle orka med detta uppdrag. Owe ansåg sig klara bägge uppdragen då han finner det nya 
uppdraget stimulerande. 
 
Beslut: 
Owe representerar retrieverklubbarna i projektgruppen. 
  
Ny plats för nästa styrelsemöte 
Janet hade tagit fram prisförslag från Uppsala Vandrarhem för nästa styrelsemöte. 
 
Beslut: 
Vi förlägger nästa styrelsemöte på Uppsala Vandrarhem. Janet ordnar de praktiska detaljerna kring 
bokningen. Annika Sahl-Kadar uppdras att avboka Scandic Hotel samma helg. 
 
Ordförandemöten 
Några sektioner har visat intresse för regionala träffar för fler funktionärer än ordförande.  
 
Beslut: 
Vi jobbar vidare på att försöka ordna ett antal träffar runt om i landet och rapporterar på mötet i 
augusti. 
   
§ 93 
MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat. 
  
 
 
____________________________ 
Sekreterare 
Anita Ohlson 

____________________________ 
Ordförande 
Owe Rindstrand 

____________________________ 
Justerare 
Ingrid Grundström 

   
 
             


